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 بكلمة املرتِّ

سعيد جدًا وأحس  بالفرح والرسور حينام أكتب هذه الكلامت عىل الكتاب  إنني

 ه وفحواه ألستاذي احلبيب الشفيقالقيم، الثمني، العايل، الغايل يف موضوعه وحمتوا

ر" يف كل ميدان، والسيام يف ميادين التدريس والتعليم اإلبداعية، وميادين  "املَظف 

واجلامعات العربية الدينية، وهو مع ذلك من االختبارات واالمتحانات للمدارس 

أفاضل أهل العلم يف العلوم والفنون اإلسالمية وخاصًة اآلداب العربية، وله صيت ذائع 

 يف أقاليم اجلمهورية وخارجها يف مشارق األرض ومغارهبا.

فاٍت يف موضوعات شتى: ففي الرصف  وإن للشيخ ويل خان املظفر كتبًا ومؤل 

يغة مع خاصيات األبواب( ويف األديان ) مكاملة بني املذاهب ( ويف )تعريب علم الص

الكتاب)طرق التدريس  وهذا )رفظمي ات(ي األرد األدب العريب )املظفريات( ويف األدب

ند، فيجي آئي لي ويف الرحالت)سفرنامة جنوب إفريقيا، وسفرنامة ساليب االمتحان(أو

والفنون األخرى سوف ترى فهرسها يف  (وسفرنامة إيران، وسفرنامة احلرمني الرشيفني 

 آخر الكتاب، وبعضها مطبوعة يف العامل العريب.

 كام كان إضافًة إىل ذلك:

 لفاروق( العربية حوايل عرشين عامًا.امدير التحرير ملجلة )كان -1 

 من ُكت اب جملة )ألتقوى( اللبنانية الطرابلسية.-2

يف املسابقة  "رابطة العامل اإلسالمي"من احلائزين عىل امليدالية الذهبية من -3 

األدبية العاملية. التي كان األول فيها من مجهورية مرص العربية، والثاين كان الشيخ املظفر 

 من مجهورية باكستان اإلسالمية، والثالث كان من اململكة العربية السعودية.
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 من الزمالء الكاتبي األعمدة يف جريدة )العامل اإلسالمي(.-4 

ف من  -5  .بالعضوية "رابطة األدب اإلسالمي العاملية"وترش 

)جممع اللغة العربية بباكستان( الذي يرأسه الشيخ سميع ـ املرشف املؤسس ل -6 

 ليدي.الشيخ  حممود السامرائي والشيخ خليل البُ  اهلل عزيز وفضيلة

الشيخ  التي يتصدر إدارهتا ورئاستها "جامعة اللغة العربية املفتوحة"شيخ  -7

عميد املعظم،  دـالدكتور عبدالرشي عارف الرمحن والشيخ يوسف القمر ومعايل األستاذ

 .كلية املعارف اإلسالمية بجامعة كراتيش سابقاً 

للعلوم العربية اإلسالمية والفنون والتقنيات العرصية  "جامعة املظفر"مرشف  -8 

 يرها األخ أبو عدنان.اجلديدة، التي رئيسها احلاج احلا فظ حممد رو خـان، ومد

احلزب الباكستاين الشهري  "مجعية علامء اإلسالم "عضو جملس الشورى لـ -9 

 الشيخ فضل الرمحن املوقر.الفّذ  الذي يتزعمه القائد العبقري 

رئيس إقليم السند لـ )  جلنة السالم العاملية حول  الِفَرق واألديان ( من  -11 

]و ير الشؤن  مة املفتي فريو  الدين ازهزارويسها  العالوالتي يرتأ، احلكومة الباكستانية

 الدينية يف السند[.

وأول رئيس  "معهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية "ـكان مديرًا ل-11

العاملية مرحلة للتخصص يف األدب العريب وأستاذ احلديث النبوي الرشيف )ص( يف 

رقيًا وا دهارًا،  وللقائمني هبا  ادها اهلل تعاىل-/السنة الثانية، باجلامعة الفاروقية بكراتيش

 .-لياًل وهناراً 

 قصبه تاؤن، بكراتيش. "مركز العلوم اإلسالمية "شيخ احلديث ب-12
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 ."جلنة رؤية ازهالل الشعبية"عضو -13

 )مظفريات(. بعنوان اليومية "إسالم"من ُكت اب العمود يف صحيفة -14

 ا  بباكستان.حركة إحياء املري"املرشف العام ل-15

 ."جملس القضاء واإلفتاء بباكستان"املرشف املؤسس لـ-16

 ."الوفاق"كان مدير االمتحانات السنوية للسند وبلوشستان يف منظمة -17

 ."الوفاق"خاصا لرئيس  سكرترياكان -18

 للوفاق. "جلنة املناهج واملقررات الدراسية"عضو-19

ُأسست بناًء عىل  التي "اخلريية العامليةمؤسسة املظفر "ـاملرشف املؤسس ل -21

أدعية مستجابة من سامحة اإلمام املحد  الشيخ سليم اهلل خـان املوقر وشيخ احلديث 

الرمحن الرمحاين البنوري حفظه اهلل  يراقب عليها الشيخ عزيزالعالمة عبد املجيد املوقر، و

ديرها يج مسعود باريكهـ، وورعاه ويرتأسها السيد بـحـر اهلل خـان املظفر وسعادة احلا

 الشيخ عبد ازهادي.

 ."املجمع العاملي للدعوة واألدب اإلسالمي"رئيس-21

 "امللتقى العاملي للعلامء واملفكرين"عضو-22

 

وله كذلك نشاطات فعالة ودور بار  يف إرشاد العامة، وإرشاف اخلاصة، من عىل 

اليومية واملجالت األسبوعية كالصحف –السمعية منها والبرصية –منابر وسائل اإلعالم 

و الشهرية، والقنوات اإلذاعية والَتْلَفزة، والفيس بوك واملواقع اإلليكرتونية املختلفة، و 

 نظام إسكايب اجلديد.
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املرموقة إللقاء املحارضتني هاتني،  "جامعـة الرشيد" وحينام ُدعي الشيخ إىل 

ثم بعدئٍذ رّتبت وهّذبت فاصطحبني معه، ليكي أحفظهام صوتًا وإمالًء، ففعلت، 

وقّدمته إىل الشيخ فقرأ ، . ....وخلّصت وطّولت وأضفت وأسقطت و دت ونقصت.

دة من أوزها إىل آخرها عدة مرات، فقّدم و أّخر، و  اد و نقص، فصار ما صار ما تراه  املَُسو 

 يف يديك الكريمتني من أنفع رسالة يف:

 method of teaching and way of "نُطُرق التدريس وأساليب اال متحا 
examination" 

هذا اجلهد املتواضع وأن ينفع به أهل  واهلل تعاىل أسأل  أن  يتقبل مني ومن شيخي

العلم أساتذًة وتالمذًة، وحمارضين وخطباء يف كل  مان ومكان. وأن جيعله يف ميزان 

 احلسنات يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

 

 نا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.وصىل اهلل عىل نبينا سيد  

 

 

 

 

 ِعـرفان شهزاد

 الهور، باكستان
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 كلمة اإلعداد والتأليف

 

ثناًء عليك أنت  كام  ال أحيص.....ولك الشكر كله....للهّم لك احلمد كله.ا 

 أثنيت عىل نفسك.

وأغدق  بركاتك  تسليامتك وأ كى اللهّم صّل  وسّلم  وبارك  أفضل  صلواتك

 عىل حبيبنا  وموالنا، موىل  الكائنات  و رمحة للعاملني، سيِّدنا حمـمد، وعىل آله  الطيبني
ازهداة املهتدين،  الطاهرين، و أ  واجه الطاهرات املطهرات، أمهات  املؤمنني، وأصحابه

 الراشدين  املهديني، رضوان  اهلل  تعاىل  عليهم  أمجعني. اخللفاء خاصةً 

 د.وبع 

هت إيّل الدعوة يف رجب  م، من سعادة الشيخ املفتي عبـد الرحيم 2118فإنه ملا توج 

رئيس جامعة الرشيـد بكراتيش، بأن ُألقَي هناك بعض حمارضات يف شعبان امُلقبِل، حول 

هل العلم والفضل ) واملوضوع كام يعرف أ......"طرق التدريس وأساليب االمتحان"

خلصوص يف هذا الزمان، وسوف يعرف القاري مكانته يف األوراق اآلتية، مهم  جدًا و با

بإذن اهلل تعاىل(، وألجل ذلك فّكرت كثريًا يف قبول الدعوة، ألنني كنت مشغوالً جدًا يف 

امتحانات الوفاق يف تلك األحايني، ألهنا دومًا تنعقد يف أوائل كل شعبان، فإعداد املقالة 

يًا مجعًا وتلخيصًا، هتذيبًا  وحتلياًل، إعدادًا وترتيبًا، كلُّ هذا كان ألمثايل يف تلك األيام حتدِّ

املواد أكرب، لكنني مل أخف وتقدمت، فقبلت دعوة الكرماء األفاضل، وجّهزت 

باحلضور يف ِرحاب اجلامعة، وألقيتهام  يف يومي األحد  ملحارضتني طويلتني، وترشفت

م، وعدتُّ 2118من أغسطس 14-13لـ ه واملطابق  1429من شعبان 11-9واالثنني 

 ....ن الوفاق.ولشؤ
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لكثرة كاثرٍة يف أشغايل وأسفاري ودرويس يف  -نْسيًا منْسيًا -ثم نسيت األمر 

. حتى رّشفني األخ الفاضل الشيخ عرفان شهزاد -ليل هنار–اجلامعة الفاروقية بكراتيش 

ي بني يديك اآلن أهيا القاري الالهوري يومًا بزيارته، فوضع بني يدّي أوراق الكتاب، الذ

ف إلقاء النظرة عليه  املكرام، وهي كانت يف ترتيب جّذاب وتنسيق البأس به، فكنت أسوِّ

من يوم إىل يوم، ومن أسبوع إىل أسبوع، ومن شهور وسنوات إىل شهور وسنوات، إىل أن 

اقش مدير مكتبة ُلدهيانوي، ون–تأخر إىل اليوم، وجاءنا األخ املفضال طلحة طاهر 

املظفر  من ) مكتبة "الذاتيات"املوضوع، فبحثُت عنهام، فام وجدهتام إال يف ملّف 

كرتونية ( يف حاسويب، فإذا هو كان الكتاب جاهزًا، لكنني بدأت بترسيح النظر يف اإلل

 ملّفاته املختلفة، فجعلته يف بابني:

اسية، املحارضة، له: املدرس، الدارس، البيئة الدر األول يف: طرق التدريس  )وتبعاً 

 اخِلطابة(.

ممتحنني، و وصايا للطلبة له: توصيات لل والثاين يف: أساليب االمتحان ) وتبعاً 

 (.املشرتكني

ونحن اليوم يف عرص العوملة والتدويل وعرص الكونية والشمولية وعرص األممية و 

  ـعض يظن البال للحال كام ـالدولية، جيب علينا نحن املسلمني أن نخطط للمستقبل 

ا وسياسيًا ودبلوماسيًا و ثقافيًا وحضاريًا أكثرياٍت وأقلياٍت مجاعاٍت و  تعليميًا واقتصاديًّ

ُوحدانًا، وأن نتخذ اللغة العربية يف هذه املجاالت كلها آلة الرتابط واالرتباط، ألهنا رسُّ 

أعيننا  ، وأن ال يكون يف هذا التخطيط الدقيق نْصَب ـالغريـوحدة املسلمني ومجع شملهم 

سنني وأعوامًا آتيًة فقط، بل قرونًا و ألفيـاٍت. ولنؤسس مدارس ومعاهد وجامعات 

بأسامء وشعارات  املستقبل  وملشاريع وخمططات ينبغي أن تكون يف الغد اآليت. وما أحسن 

 الشاعر أبو الطيِّب املتنبي، حيث يقول:
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ُب فكل بعيد ازهمِّ  في  حلى اهلل ذي الدنيا ُمناخًا لراكٍب   ها  ُمعذ 

وأعود قائاًل: أنه ليس بتصنيف من عندي باالستقالل بل مجعته من آراء وأفكار 

)أنا  وكتب ومقاالت فحول العلامء وماهري التدريس والتعليم واالمتحان، وذلك أننا

و الشيخ يوسف  والشيخ عزيز الرمحن العظيمي و الشيخ ساجد الصدوي و الشيخ دلرب

كنا مجعنا مآت  القمر واألخ مبرش بّسام واألخ حبيب صالح والسّيام األخ عرفان شهزاد(

نريده  املضامني واملقاالت حول املوضوع من آالف الصفحات أوالً، وثانيًا اخرتنا ما

وتركنا ما كان يستحق الرتك لوجٍه ّما. وكنت أريته سامحة اإلمام املحد  الشيخ سليم اهلل 

)بجامعة دار العلوم بكراتيش(، وكان أمىل عيل كلمته  خان املوقر يف ثنايا االمتحانات

 الغالية حول الكتاب هناك، آنذاك.

وعىل كل حال، جمهودنا يف يديك ككراسة االختبار، وأنت صاحب االختيار،   

شأننا، شاكرين اهلل سبحانه وتعاىل عىل التوفيق  آملني يف األرقام شأنكم وقدركم ال

والتسديد والتكميل، إنه ويّل ذلك، ونعم الوكيل، الحول وال قوة إال باهلل العظيم، 

سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم، ونصيل ونسلِّم صالًة  وسالمًا عطرين دائمني 

 وصحبه وسلم. عىل قائد املدرسني املعلمني سيدنا وموالنا حممد وعىل آله

 للهّم آمنيا

 األحقر األفقر          

 ويل خـان املظـفر 
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 طرق التدريس :باب األول يفال

 مفهوم طرق التدريس: 

 هي املذهب والسرية واملسلك والوسيلة.  الطريقة يف اللغة:

التي استنبطها رجال  جمموعة من القواعد واآلراءطرق التدريس يف االصطالح: 

الرتبية من جتارهبم وأعامزهم الفكرية واتفقوا عىل أهنا خري سبيل يصل باملعلم إىل الغاية 

 يرقى هبا إىل تدريس مادة من املواد.

طرق التدريس وأساليب االمتحان من املكونات األساسية للمناهج  وتعترب 

ختصون واإلخصائيون من املناهج، وذلك أن األهداف التعليمية وما خيتاره امل الدراسية،

ال يمكن تقويمهام إال بواسطة املدرس والطرق التي يتبعها يف تدريسه وبواسطة املمتحن 

واألساليب التي يتبعها يف اختباره، لذلك يمكن اعتبار طرق التدريس وأساليب المتحان 

وأساليب   بمثابة مهزة الوصل بني التلميذ ومكونات املنهج، كام تعترب طرق التدريس

 االمتحان من عوامل نجاح املنهج املدريس و اجلامعي أو من عوامل فشله.

فطريقة التدريس التي يتبعها املعلم يف تنفيذ املنهج سوف يرتتب عليها حتقيق  

األهداف التعليمية املحددة أو عدم حتقيقها، مع التسليم أنه ال توجد طريقة تدريس معينة 

فضل طريقة تدريس أو أهنا أفضل من الطرق يف مجيع األحوال، يمكن أن نقول عنها أهنا أ

حيث أن طريقة اإللقاء قد تكون صاحلة ومثالية يف أحد الدروس ولكنها ليست صاحلة 

 طالٍب. عند مدرٍس ومدرٍس وطالٍب و أو لدرس آخر

وهكذا فإن طرق التدريس تتنوع تنوعًا كبريًا، تبعًا لتنوع املوقف التعليمي، وىف 

الدرس الواحد قد يستخدم املعلم أكثر من طريقة أو أسلوب تدريس حيث يبدأ املعلم 
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باستخدام املناقشة يف رشح العنرص األول من عنارص الدرس ثم بعد ذلك عندما ينتقل إىل 

ة اإللقاء هبدف تعريف الطالب معلوماٍت وحقائَق معينة تم العنرص الثاين يستخدم طريق

حتديدها مسبقًا يف أهداف الدرس، وعندما ينتقل إىل العنرص الثالث قد يثري مشكلة معينة، 

فهنا يطلب من الطالب مناقشتها وحلها و يلجأ إىل طريقة حل املشكالت، وهكذا فإن 

 إثراء العملية التعليمية ويساعد عىل استخدام املعلم لطرق عديدة يف التدريس يؤدي إىل

مواجهة ظاهرة الفروق الفردية بني الطالب، كام يساعد املعلم عىل اختيار الطريقة املناسبة 

 ملستوى الطالب واإلمكانيات املتوفرة التي يمكن استخدامها يف إثراء املوقف التعليمي.

 طريقة، التعيينات ومن الطرق التي التي يمكن استخدامها يف التدريس: طريقة 

 طريقة، الرحالت طريقة ،األدوار متثيل طريقة ،قة القصةطري ،القدوة طريقة ،االكتشاف

 طريقة التعلم الذايت. ،اجلارية األحدا  طريقة ،الزيارات امليدانية

التعليم: طريقة وكذلك من الطرق التي يمكن استخدامها يف عملية التدريس و

 التمثيل وطريقة ،التعاوين التعليم واسرتاتيجية، كري اإلبداعيوطريقة التف ،التفكري الناقد

 وطريقة، واحلوارات املناظرات وطريقة، واملؤمترات املحارضات وطريقة، املرسحي

الراديو، والتلفزيون، واألفالم، واإلبالغ احلديثة ك اإلعالم بوسائل أي ُبعد عن التدريس

ب، وأساليب التعليم يسكاإكرتونية، واإللع فيديو، واملواقوأقراص الكمبيوتر، و ال

 األخرى يف املؤسسات واجلامعات املفتوحة اجلديدة.

 

طريقًة للتدريس السائدة اجلارية مخس وعرشين جالة مفصاًل يف هذه العُ  نذكر وإنام

 املعروفة قدياًم وحديثًا يف أرجاء العامل، وهي:

 الطالب عىل الشيخ. طريقة قراءة -1

 عىل الطالب.طريقة قراءة الشيخ  -2
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 طريقة التداخل بني الصورتني األوَليني. -3

 طريقة املناقشة حول موضوع ماّ  -4

 طريقة الدراسة من خالل اللجان والوحدات الطالبية. -5

 طريقة التخطيط والتفكري يف املشاريع. -6

 طريقة دراسة حل املشكالت واأل مات. -7

 طريقة القصة/ الَقصص. -8

 طريقة الزيارات امليدانية. -9

 التدريب العميل.طريقة  -11

 طريقة اخلرائط. -11

 طريقة متثيل األدوار. -12

 طريقة الُقدوة  واألسوة. -13

 طريقة األحدا  اجلارية. -14

 طرق التعليم عن ُبعد. -15

 طرق التعلم الذايت. -16

 طرق تدريس القراءة والعبارة. -17

 طرق تدريس اللغة العربية ونرشها. -18

 طرق تعليم اللغة العربية لغريالناطقني هبا. -19

 .طريقة التمرينات -21

 طريقة األسئلة واألجوبة. -21

 طريقة الرسد يف التدريس. -22

 طرق تعليم القرآن الكريم. -23

 طرق اإلرشاف عىل حلقات تعليم القرآن وحتفيظه. -24

 .طرق تعليم الرسول املعلِّم )صىل اهلل عليه وسلم( وأساليبه يف التعليم -25
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 مكانة التدريس:

أساليب التدريس  وطرقه حاجتها شديدة وأمهيتها معروفة عند  أهل النظر، ومكانة 

التدريس يف حتصيل العلوم مهمة جدا، ورأي من يستضعف أمر التدريس؛  عاًم منه أنه 

يكفيه قراءته ومطالعته وحده، أوكذلك يكفيه استخدام الطرق املبتكرة األخرى 

حتى يظن أنه ليس بحاجة إىل تدريس ، ..فيسبوك.كالكمبيوتر والتلفزيون واإلنرتنت وال

بالفن واملوضوع، فهو يف خطأ فاحش. نعم يمكن له بل حيسن به أن يزيد من  عارٍف 

املعلومات و يرتقي فيها بعد حتصيلها عن عارف هبا أوعن ماهر فيها ولو عىل سبيل 

هنا وهناك، ثم  اإلمجال، و أحيانًا قبل حتصيلها عن معلٍم يمكن أن يكتسب معلوماٍت من

 وتوكيدًا. يأيت هبا إىل مرحلة الدراسة عند أهلها حتقيقاً 

 

 

*** 
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 دالتمهي

 طرق حتصيل العلم:

 التعلم الذايت-4 اخلطابة -3املحارضة  -2 تدريسال-1

 والفرق بني أساليبها خمترصًا: 

: يتعلق بالنص ويكون االعتامد فيه عىل عبارات خمصوصة من الكتاب، فالتدريس

 واملدرس يتبعها وحيوم حول محاها.

: تتعلق بإلقاء الضوء عىل الفن من غري تقيد بعبارات الكتاب وبدون و املحارضة

 مراعاة بعض النصوص منها، فالنصوص تكون تابعة للمحارِض.

يدور حول موضوع ما من غري أن خيطط له بالتمييز بني املبادئ منها و واخلطابة: 

ن يلقي النظرة عىل األهم فاألهم كاملحارض، بل يلقي كلمته املتفرعة عليها ومن غري أ

يتقيد بنصوص خمتارة يريد اخلطيب  بتعابري عامية وتراتيب غري مسبوق الفكر وكذلك ال

 شاهدناه. أن يفهمها  ويعلمها الناَس بل يعطي من اخلطابة فكرًا محاسيًا عامًا عىل ما

قراءة واملطالعة والتفكر يف حقائق األشياء يعتمد عىل ال : هذا كثريًا ماوالتعلم الذايت

فيها والقيام بتحقيقها يف مصادر اللغة لفظيًا  والعبارات واملصطلحات واملفاهيم والتدبر

 ومعنويًا.

 و الكالم عن الدرس يشتمل عىل معرفة أمور أساسية فيه، وهي:

 )أ( التدريس.

 )ب( املدرس.

 )ج( الدارس.

 )د( البيئة الدراسية.
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 وسلبية ورشوط إجيابية  ئدمنها جهات، وجوانب وأصول ومباولكل 

 ينبغي التعرف عليها ومراعاة واجبات كل هذه األساسيات.

 

 

 

*** 

  



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 18 

 

 األول من أسباب حتصيل العلم: 

 يسالتدر

 وبيان طرقه بالتفصيل

 

لقد أدى التنوع يف طرق التدريس إىل وقوع املعلمني يف حرية فأي الطرق 

الطرق يرتكون، وأي الطرق أفضل من غريها، وحتى ال يقع معلم يف يستخدمون، وأي 

 التالية عند اختياره طريقةً  تلك احلرية، عليه أن يراعي جمموعة من املعايري واملقاصد

 مناسبًة للتدريس، كالتايل:

مناسبة ألهداف الدرس واملقررات  "التدريس طريقة"أن تكون  -1

 الدراسية

 الطالب نحو الدراسةأن تكون مثرية الهتامم -2

 أن تكون مناسبة لنضج الطالب -3

 أن تكون مناسبة للمحتوى  -4

 ب املوقف التدريسى ذلك أن تكون قابلة للتعديل إذا تطل  -5 

 أن تراعى فيها الفروق الفردية بني الطالب  -6

 أن تكون مناسبة للموقف التعليمي واملنهج -7

 أن تساعد الطالب عىل تنمية التفكري-8
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 أن تسمح للطالب باملناقشة واحلوار-9

 أن تسمح للطالب بالعمل فرادى ومجاعات  -11  

 أن تسمح للطالب بالتقويم الذايت -11  

 أن تتيح للطالب فرصة القيام بزيارات ميدانية  -12  

 أن تتيح للطالب فرصة استخدام كتب أخرى غري الكتاب املدريس -13  

 أن تنمي يف الطالب روح الديمقراطية-14  

وله عدة طرق وأساليب راج استخدامها يف شبه القارة ازهندية ويف أنحاء العامل، 

 :أمهها

 
 قراءة الطالب على الشيخ -1

هي: قراءة  الطالب النص واستخراج الكلامت الصعبة من املعاجم 

من هناك حياول تفهم الدرس حسب استطاعته ويستعد  والقواميس وإنطالقاً 

إللقائه أمام املدرس حسب دأبه يوميًا، قراءًة و ترمجًة ورشحًا وبحثًا يف النص من 

نواح شتى. وهذا النظام كان يف مدرسة كاشف العلوم يف نظام الدين بدهيل وكذا 

مثال الشيخ يف املدرسة الواقعة يف قرية هني يف كوجرانواله حيث درس هنالك أ

العالمة حممدعبداهلل الدرخواستي وآخرون من املشايخ وكذا يف املدرسة العربية 

 بـ)راي وند(واملدارس التابعة زها.

ويقال: إن الطريقة التي يلقي هبا املعلم أسئلته )طريقة القراءة عىل 

 الشيخ(تعترب أهم فعل مؤثر يف عملية التدريس.
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 / طريقة األسئلةشروط طريقة القراءة على الشيخ 

ـ التحضري اجليد للموضوع الذي سيتناوله املدرس من خالل طرح  1

 األسئلة.

ـ ال يعني املدرس أنه سُيصبح الشخص الوحيد الذي من حقه أن يسأل،  2 

املدرس احلاذق هو الذي يتيح لطالبه فرصة السؤال، سواء أكانت هذه  بل إن

 .موجهة إليه أم إىل الطالب أنفسهم األسئلة

ـ ينبغي أن يكون املدرس متيقًظا عند استخدامه لطريقة املناقشة، بحيث ال  3

 إجابات بعض الطالب أو أسئلتهم عن إطار املوضوع املحدد للمناقشة. ُُترجه

ة يِعيها  4 ـ من رشوط صياغة األسئلة أن تبدأ من أشياء بسيطة ميرس 

 تتدرج إىل األكثر صعوبة شيًئا فشيًئا. الطالب، وأن

ـ جيب أن تكون صيغة السؤال واضحة لغوًيا، وحمددة ازهدف، بحيث  5

 يعرف الطالب اليشء املراد منه ليجيب عليه بالتحديد.

ـ ينبغي أن يكون السؤال من النوع الذي يتحدى ذكاَء التلميذ، وجيعله  6

 إىل إجابة ُترضيه، وُتشعره أنه أتى شيًئا ذا فائدة. تفكريه، لَيِصل ُيعمل

  املعلم أن يتحىل طوال إدارته للدرس بروح طيبة، ال تأخذ طابعـ عىل 7  

 اخلانق، كام أنه ال ينبغي أن يرتك العملية لتهبط إىل ازهزل، فخري األمور  اجلو

 أوسطها.

ـ جلعل جو الفصل جوا طيبا فإن عىل املعلم أن يتلقى كل إجابة بوجه  8

 بشوش.

 اإلجابات الواضحة واملحددة.ـ عىل املعلم أال يتقبل من طالبه إال  9
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ـ أن ُيشعر املدرس طالبه أن عنرص الوقت مهم جدا، وأن ينبههم إىل أن   11

 أهداف الدرس أثمن عنده من أن تضيع بسبب بعض األسئلة التافهة.

 

 فوائد وإجيابيات طريقة األسئلة أو القراءة على الشيخ:

ر التي تدور يف أذهان ـ يستطيع هبا املعلم أن يتعرف عىل كثري من األمو 1

 وذلك من خالل إجاباهتم عىل أسئلته. الطالب،

ـ يمكن للمعلم أن يكتشف ما إذا كان طالبه يُعْوَن شيًئا من احلقائق وعًيا  2

 موضوع الدرس أم ال. حول

ـ يستطيع املعلم من خالل هذه الطريقة أن ينّمي يف طالبه القدرة عىل  3

 التفكري.

خالزها أن يستثري الدافعية والعاطفية يف التعلم عند ـ يستطيع املعلم من  4

 طالبه.

ـ للمعلم أن جيعل طالبه ُينّظمون أفكارهم، وذلك إذا اتبع أسلوًبا تربوًيا  5

 سلياًم.

 ـ يتمكن الطالب من خالزها من مهارة التدريب عىل التعبري عن ذاته. 6

 ـ يساعد املدرس عىل تشخيص نقاط القوة والضعف يف طالبه.7

وترتكز هذه الطريقة عىل أن جتعل الطالب يستعمل فكره، ال جمرد -8

 ذاكرته.

 

 مضار وسلبيات طريقة األسئلة أو القراءة على الشيخ:
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ـ إذا مل ينتبه املدرس إىل الوقت، فقد ينتهي الوقت، قبل أن ينتهي مما خطط  1

 له.

ـ قد يتورط بعض املدرسني يف الضغط عىل بعض الطالب  2

 ينّفرهم من الدرس. الثقيلة، مما قد باألسئلة

ـ هناك بعض الطلبة قد يبادرون املعلم بالعديد من األسئلة بحيث  3

 توجيه األسئلة إليهم، ومن ثم ال يعرف مستواهم احلقيقي. يرصفونه هو عن

ـ إذا انشغل املدرس باإلجابة عىل أسئلة الطالب، فإن ذلك قد جيره بعيدا  4

 األساسية.بعض نقاط الدرس  عن

 

 

*** 

 

 قراءة الشيخ على الطالب-2

 [والعرب يسموهنا: طريقة اإللقاء] 

املدرس يقوم أوالً بإعداد الدرس قبل إلقائه عىل تالميذه قراءًة وتعبريًا وترمجًة 

ومقارنًة بنصوص أخرى. وبعد هذا اإلعداد واالستعداد التاّمني يلقي الدرس  ورشحاً 

 هو منهج التدريس يف عامة املدارس لدينا.الطلبة الدراسني. وهذا  عىل

 فوائد وإجيابيات طريقة احملاضرة/ قراءة الشيخ:

ُيعطي الطالَب من خالزها قدرا من املعارف اجليدة حول موضوع  - 1

 الدرس.
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ينمو يف الطالب حب االستامع، كام تستثري فيهم اإلجيابية  - 2  

  إلقاء األسئلة.عندما يدّرهبم املعلم عىل  والفاعلية واإلطاعة،

ـ يستطيع املدرس من خالزها، أن ينمي يف الطالب عادة حب القراءة،  3

 االستفادة من املكتبة. ومهارة

يمكن للمدرس من خالزها أن يتعرف عىل الطالب املتيقظني معه،  - 4

 رّشدت أفكارهم بعيدا عن الدرس.  والذين

وخفًضا أن يؤكد عىل يستطيع املدرس من خالل نربات صوته، رفًعا  - 5

 بعض  املعاين، وأن ُيرب  أمهية بعض املواقف.

 يصطبغ اإللقاء وقراءة املعلم عادة بشخصية املعلم وبثقافته. - 6

 

 مضار وسلبيات طريقة احملاضرة / القراءة على الشيخ:

يؤكد الرتبويون عىل أن سلبيات أي طريقة ترجع يف حقيقتها إىل استخدام 

إىل الطريقة ذاهتا، وإن كان أي طريقة ال ُتلو من السلبيات. ومن وليس  املعلم زها،

 طريقة املحارضة اآليت. سلبيات

سلبية التالميذ أنفسهم، وخصوًصا إذا اهنمك املدرس يف املحارضة،  - 1

 ونيس متاًما  أنه جيب إرشاكهم معه.

املصدر إذا مل ُيثر املعلم يف طالبه مهارة القراءة والبحث، فقد ُيصبح هو  - 2

 ن الكسل.يستمرؤوالوحيد  للمعرفة يقدمها زهم جاهزة ف

ـ إذا مل يتوقف املعلم أثناء املحارضة، كي خيترب طالبه ـ بأي طريقة كانت ـ  3

 فيام يقول، فلقد ينتهي به األمر وعدد كبري منهم مل يفهموا شيًئا مما كان يقول.
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قطعه املعلم بسؤال، إذا طال  من إلقاء املحارضة أو الدرس، دون أن ي - 4

 مالحظة ذكية، فإن الطالب قد يملونه وينرصفون عنه. أو

إذا مل ينتبه املعلم إىل الفروق الفردية بني الطالب، فقد يضيع الطالب  -5

 الضعاف، بسبب تركيز املعلم أثناء املناقشات يف املحارضة عىل طائفة من الطالب.

ا عىل الوقت املحدد، بحيث إذا مل يستطع املدرس أن يضبط نفسه متامً  - 6

املحارضة، وعىل األسئلة، وعىل احلوار واملناقشات، فقد ال حيقق ما  جُيّزئه عىل

 أن حيققه من درسه. خطط لنفسه

 إعداد الدرس واستعداده للمجيء أمام الطلبة يكون فرًضا واجبًايف كل من الصورتني.ملحوظة: 

*** 

 
 التداخل بني الصورتني األولَيني-3

 أعني إعداد الطالب النص وإعداداألستاذ النص مع الترشيح الكامل.

 ثم قراءة العبارة من واجبات الطالب ورشحه يكون عىل األستاذ.

 اإلجيابيات لكل من الصورتني وسلبياهتام. مع رعاية

*** 

 
 طريقة املناقشة حول موضوع ّما-4

 ]بدون أّي نصٍّ أو حتديد أي كتاٍب[

 

س املهمة املّتَبعة منذ الِقدم، حتى أن البعض ينسبها إىل هي إحدى طرق التدري

سقراط. وهذه الطريقة يمكن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء إدارهتا، ولكنها ليست هي 

 األساس فيها.
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ومما ينبغي أن يراعى يف هذه الطريقة، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن أن يكون 

تكون  راء عفوًيا، أو جمرد جدل. وهي كثريا ماجمرد حديث غري هادف بني جمموعة، أو ه

يف اللسانيات واللغويات. بل ينبغي أن يكون نقاًشا هادًئا هادًفا، يتقدم الطالب من خالله 

حتقيق هدف أو أهداف معينة، خيطط زها املعلم سلًفا. كذلك فإن املناقشة ليست جمرد  نحو

وإنام جيب أن يسبقها القراءة والتحضري جمموعة من اآلراء التي ُيلقيها أصحاهبا عفوًيا، 

 الال مان.

والذين حيّبذون هذه الطريقة، يقولون عنها إهنا تبتعد بالتدريس عن أن يكون من 

طرف واحد  هو املعلم، وأن املعلم عندما يتبعها فإنام يستثري طالبه نحو استغالل ذكائهم 

حد ذاته حيمل يف طياته ميزة ً، أنه  وقدراهتم يف كسب املعرفة، أو اكتساهبا، وهذا املعنى يف

 يكافئ صاحبه يف احلال، ألنه يشعر أنه قد حقق ذاته، وأكدها بني  مالئه.

 

 شروط طريقة املناقشة وإجراءاتها:

ـ عىل املعلم أن حيدد نوعية املوضوع الذي يريد تدريسه، وهل هو يصلح  1

القواعد قد ال يصلح يف أدائه أسلوب املناقشة أم ال، فبعض موضوعات  ألن يتبع

بطريقة املناقشة، بينام إثارة احلوار والنقاش حول الظروف االجتامعية  أداؤها

 والثقافية والسياسية قد تكون مناسبة لذلك.

ـ بعد تعيني املوضوع املطروح للمناقشة، ينبغي عىل املدرس أن خيرب طالبه  2

 ه.ا قراءاهتم حوله، ليكونوا خلفية معقولة عنيبدؤو به، كي

ـ قد يكون من املناسب أن يرتب املدرس طالبه يف الفصل عند جلوسهم  3

 عىل شكل نصف دائرة، كي تتم املجاهبة بينهم، وهذا يسمح زهم برؤية تعبريات

 وجوههم وانفعاالهتم.
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ـ ينبغي أن خيصص املعلم يف البداية جزءًا قلياًل من وقت مناقشة لتوضيح  4

 يها، واألهداف التي يسعى إىل حتقيقها.موضوعها، واألفكار الرئيسّية ف

ـ قديكتشف املعلم أن هناك بعض الطالب الذين يريدون أن يسيطروا عىل  5

 جو املناقشة، بسبب شخصياهتم القوية، أو لقراءهتم كثريا حول املوضوع، وهنا عىل

املدرس أال حيبطهم أو يكبتهم أو حيرجهم، وإنام عليه أن يضع من الضوابط  

 عند حد معني حتى ال يضيعون فرص االستفادة عىل اآلخرين. ما يوقفهم

ـ عند املناقشة ينبغي عىل املعلم أن يكون حريًصا عىل أال خيرج أحد  6

 الطالب عن حدود املوضوع الذي حدده.

 ـ عىل املعلم أن يكون حريًصا عىل أن تسري املناقشة يف طريقها الذي رسمه 7 

 ة إىل حتقيق األهداف التي رسمها زها قبل الدرس.زها مسبقا بحيث تؤّدي يف النهاي

ـ عىل املعلم أن يبدأ املناقشة، ويبني ازهدف منها، وىف أثنائها جيب أن جيعلها  9

مستمرة، بإثارة بعض األمثلة التي ُتعيدها إىل ما كانت عليه، إذا ما رأى هبوط  

 حيويتها.

لت إليه ـ من املفضل أن يلخص املدرس ـ من حني آلخر ما وص 11

 املناقشة.

ـ ينبغي عىل املعلم كتابة العنارص األساسية للمناقشة عىل السبورة، أو  11

 يأمر  أحد طالبه بكتابتها.

ـ يف هناية املناقشة يأيت دور املدرس يف ربط مجيع اخليوط التي دارت  12

حوزها املناقشة إىل بعضها البعض، بحيث تتضح أمام الطالب وحدة املوضوع 

 واستنتاج األهداف العامة التي وضعت له املناقشة أصال لتحقيقها. ،ومتاسكه

 فوائد وإجيابيات طريقة املناقشة:
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 ـ إن املناقشة جتعل الطالب مشاركني فعليني يف الدرس. 1

ـ بمشاركة الطالب الفعلية يف املناقشة يزداد تقديرهم واحرتامهم للعلم  2

 .الذي يتعلمونه

التدريس يستثري قدرات الطالب العقلية، وجيعلها يف ـ هذا األسلوب يف  3

 حاالهتا، نظرًا حلالة التحدي العلمي الذي يعيشه الطالب يف الفصل. أفضل

 ـ ينمي فيهم هذا األسلوب عادة احرتام آراء اآلخرين واحرتام مشاعرهم. 4

ـ يساعد هذا األسلوب عىل تعويد الطالب عىل مواجهة املواقف، وعدم  5

 التحرج من إبداء آرائهم. اخلوف أو

ـ هذا األسلوب جيعل الطالب يشعر بالفخر واالعتزا ، عندما جيد نفسه  6

 قد أضاف جديدًا إىل رصيد  مالئه املعريف.

 ـ هذه الطريقة تنمي لدى الطالب روح العمل اجلامعي. 7

ـ يفيد هذا األسلوب ـ تربوًيا ـ يف تعويد الطالب عىل أال يكونوا متعصبني  8

 ومقرتحاهتم. رائهمآل

 

 مضار وسلبيات طريقة املناقشة:

 ـ إذا مل حيدد املدرس موضوعه جيدا، فقد ُتتلط عليه األمور. 1

 ـ قد يقل الوقت عند املتكلمني لكثرة عددهم. 2

ـ إن املعلم الذي ال يكون واعًيا لشخصيات طالبه يف الفصل، قد ينفلت  3

 جمموعة عىل احلديث.الزمام واللجام بحيث تسيطر منهم  منه
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ـ إذا مل يطلب املعلم من طالبه قراءة املوضوع مسبًقا، فإن درسه سوف  4

جمموعة من املهاترات الفارغة والتناقضات الباطلة، ألهنا ستكون  يتحول إىل

 أساس.  مناقشات بال

إذا مل يضبط املعلم إدارة احلوار والنقاش بني الطالب، فإن الدرس  - 5

كان للفوىض والشغب والالقانونية يتحد  فيه اجلميع كام سوف يتحول إىل م

 يشاء.

إذا مل هيتم املعلم بتسجيل األفكار املهمة التي ترد أثناء املناقشة يف  - 6

 الوقت

 املناسب، فإهنا قد تضيع وتضيع الفائدة املرجوة منها. 

 

*** 

 

 
 ـ طريقة التدريس من خالل اللجان والوحدات والتعيينات 5

الطرق احلديثة التي تعتمد عىل تعيني وتقسيم الطالب إىل مجاعات إحدى 

والتكرار يف املدارس  وجلان ووحدات، وهذا كام تكون احلال يف املذاكرة

الفروق   واجلامعات الدينية يف شبه القارة ازهندية وُبنيِّاهتا يف أنحاء العامل مع مراعاة

 آخر. الفردية بينهم من جانب، وبني اجلامعات من جانب
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*** 
 ـ طريقةالتخطيط والتفكرييف املشروعات6

إحدى طرق التدريس احلديثة واملتطورة املنفذة يف البالد املتقدمة والسيام الواليات 

املتحدة، وهى تقوم عىل التفكري يف املرشوعات التي ُتثري اهتاممات الطالب الشخصية، 

لطريقة بني القراءة، وبني االطالع وأهداف املنهج املوضوع من قبل اخلرُباء. جتمع هذه ا

 عىل املرشوع، واخلربة العلمية، واملامرسات النشطة التي يقوم هبا الطالب.

 
 تعريف املشروع:

هو أي عمل يقوم به الفرد ويتسم بالناحية العلمية وحتت إرشاف املعلم ويكون 

 هادفًا وخيدم املادة العلمية، وأن يتم يف البيئة االجتامعية.

ن فيها القول بأن تسمية هذه الطريقة باملرشوعات ألن التالميذ يقوموويمكن 

خيتاروهنا بأنفسهم ويشعرون برغبة صادقة يف تنفيذها.  يبتنفيذ بعض املرشوعات الت

لذلك فهي أسلوب من أساليب التدريس والتنفيذ للمناهج بدالً من دراسة املنهج بصورة 

اإلصغاء إليها ثم حفظها. هنا يكلف التلميذ دروس يقوم املعلم برشحها وعىل التالميذ 

بالقيام بالعمل يف صورة مرشوع يضم عددًا من وجوه النشاط ويستخدم التلميذ الكتب 

وحتصيل املعلومات أو املعارف وسيلة نحو حتقيق أهداف حمددة زها أمهيتها من وجهة نظر 

 التلميذ.

 
 ت أربعة:أنواع املشروعا

 :يةـ مرشوعات بنائية إنشائ1
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لية، تتجه فيها املرشوعات نحو العمل واإلنتاج أو صنع موهي ذات صلة ع

 األشياء

 الخ( …) صناعة الصابون، اجلبن، تربية الدواجن، وإنشاء حديقة   

مثل الرحالت التعليمية، والزيارات امليدانية  مرشوعات استمتاعية: -2

أو الزيارة كام يعود  تلك الرحلة التي ُتدم جمال الدراسة ويكون التلميذ عضوًا يف

 الفعلية. عليه بالشعور باالستمتاع ويدفعه ذلك إىل املشاركة

هتدف حلل مشكلة فكرية معقدة، أو حل  مرشوعات يف صورة مشكالت:ـ 3

أو حماولة الكشف عن أسباهبا، مثل  مشكلة من املشكالت التي هيتم هبا التالميذ

الذباب واألمراض يف املدرسة  بةمرشوع تربية األسامك أو الدواجن أو مرشوع حمار

 وغري ذلك. 

وازهدف منها اكتساب بعض  مرشوعات يقصد منه كسب مهارة:ـ 4

 املهارات العلمية أو مهارات اجتامعية مثل مرشوع إسعاف املصابني. 

 

 حيكم التالميذ عىل املرشوع من خالل التساؤالت اآلتية:و

ستعانة خرباتنا من خالل االـ إىل أي مدى أتاح لنا املرشوع الفرصة لنمو 1 

 بالكتب واملراجع؟

ـ إىل أي مدى أتاح لنا املرشوع الفرصة للتدريب عىل التفكري اجلامعي 2

 ؟ ازهامة.  والفردي يف املشكالت

ـ إىل أي مدى ساعد املرشوع عىل توجيه ميولنا واكتساب ميول اجتاهات 3

 جديدة مناسبة. 
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تعاد خطوة من خطوات املرشوع أو ويمكن بعد عملية التقويم اجلامعي أن 

 .بصورة أفضل، بحيث يعملون عىل تاليف األخطاء السابقة كله إعادة املرشوع

 وعيوب طريقة املشروع: حماسن

 : حاسنامل

املواقف التعليمية: يف هذه الطريقة يستمد حيويته من ميول وحاجات -1          

عليها الطالب داخل الفصل، املعلومات واملعارف التي حيصل  التالميذ وتوظيف

 مواد منفصلة. حيث أنه ال يعرتف بوجود

ـ يقوم التالميذ بوضع اخلطط ولذا يتدربون عىل التخطيط، كام يقومون 2

 تؤدي إىل إكساهبم خربات جديدة متنوعة.  بنشاطات متعددة

ـ تنمي بعض العادات اجليدة عند التالميذ: مثل حتمل املسئولية، التعاون، 3

 التحمس للعمل، االستعانة باملصادر والكتب واملراجع املختلفة.  ،اإلنتاج

ـ تتيح حرية التفكري وتنمي الثقة بالنفس، وتراعي الفروق الفردية بني 4

 أهنم خيتارون ما يناسبهم من املرشوعات بحسب ميوزهم وقدراهتم.  يذ حيثالتالم

 :العيوب

ـ صعوبة تنفيذه يف ظل السياسة التعليمية احلالية، لوجود احلصص 1

 واملناهج املنفصلة، وكثرة املواد املقررة. الكثرية  الدراسية 

ـ حتتاج املرشوعات إىل إمكانات ضخمة من حيث املوارد املالية، وتلبية 2

 واألدوات واألجهزة وغريها. متطلبات املراجع

كرر الدراسة يف بعض تـ افتقار الطريقة إىل التنظيم والتسلسل: فت3 

ما يتشعب املرشوع يف عدة اجتاهات مما جيعل اخلربات املمكن  املرشوعات فكثري

 سطحية غري منتظمة.  احلصول عليها
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ـ املبالغة يف إعطاء احلرية للتالميذ، وتركيز العملية حول ميول التالميذ 4

 عية واالجتاهات الثقافية للصدفة وحدها.االجتام وترك القيم

*** 
 ـ طريقة حل املشكالت و األزمات7

من األساليب التدريسية الشائعة، واملفيدة تربويًا، حيث تنمي عددًا من املهارات 

بني الطالب، تنفذ هذه الطريقة مع الطالب عىل شكل مجاعات وأفراد وىف كل املراحل، 

اليات املتحدة. هدفها حل املشكالت التي تواجه األفراد مثلها مثل طريقة املرشوع يف الو

 عن طريق تفتيت املشكلة إىل عنارصها املكونة زها، تم دراسة كل عنرص عىل حدة ٍ.

املشكلة بشكل عام معناها: حالة شك وحرية وتردد تتطلب القيام بعمل بحث و  

يرمي إىل التخلص منها وإىل الوصول إىل شعور باالرتياح، ويتم من خالل هذه الطريقة 

 كله يف صورة مشكالت يتم دراستها بخطوات معينة.  الدرايسصياغة املقرر 

الميذ بأهنم أمام موقف قد يكون جمرد : هي حالة يشعر فيها التعند التالميذواملشكلة 

سؤال جيهلون اإلجابة عنه أو غري واثقني من اإلجابة الصحيحة، وُتتلف املشكلة من 

، ويطلق عىل طريقة حل املشكالت حيث طوزها ومستوى الصعوبة وأساليب معاجلتها

رهم ( لذلك فإهنا تقوم عىل إثارة تفكري التالميذ وإشعا)األسلوب العلمي يف التفكري

 بالقلق إ اء وجود مشكلة ال يستطيعون حلها بسهولة. 

زها قيام التالميذ بالبحث الستكشاف احلقائق التي  املناسبويتطلب إجياد احلل 

 ل. توصل إىل احل

 أنه يشرتط أن تكون املشكلة املختارة للدراسة متميزة بام ييل: عىل

 ـ أن تكون املشكلة مناسبة ملستوى التالميذ. 1

 ـ أن تكون ذات صلة قوية بموضوع الدرس، ومتصلة بحياة التالميذ وخرباهتم السابقة. 2
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 ـ االبتعاد عن استخدام الطريقة اإللقائية يف حل املشكالت إال يف أضيق احلدود. 3

القراءة  وعىل املدرس إرشاد وحث التالميذ عىل املشكلة عن طريق: حث الطالب عىل-4

وأن يعني  املعرفة املختلفة من الكتب واملجالت وغري ذلك، احلرة واالطالع عىل مصادر

بينهم حسب  التالميذ عىل اختيار أو انتقاء املشكلة املناسبة وحتديدها وتو يع املسؤوليات

عىل النشاط يف  ميوزهم وقدراهتم. كام أنه يقوم بتشجيع التالميذ عىل االستمرار وحيفزهم

أقىص درجة ممكنة،  تعليمية التي تعينهم عىل التفكري إىليئ زهم املواقف الهُت حالة هتاوهنم، و

رض غحتقق ال وال بد أن يصاحب هذه الطريقة عملية تقويم مستمر من حيث مدى

واهتاممات  واألهداف ومن حيث مدى تعديل سلوك التالميذ وإكساهبم معلومات

مشكلة السكاين،  واملشكالت مثل: االنفجارة فيها. )واجتاهات وقيم جديدة مرغوب

 البطالة( وغريها.  أ مةاألمية، 

ة التي تسري فيها الدراسة يف طريقة حل املشكالت يويمكن إجياز اخلطوات الرئيس

 باآليت: 

 ـ اإلحساس باملشكلة.1

 ـ حتديد املشكلة مع تعيني مالحمها الرئيسية. 2

 ـ مجع املعلومات واحلقائق التي تتصل هبا. 3

 ـ الوصول إىل أحكام عامة حوزها. 4

 ـ تقديم ما توصل إليه من األحكام العامة إىل جمال التطبيق.5

 مزايا وعيوب طريقة املشكالت

 

 أوالً: املزايا:

 ـ تنمية اجتاه التفكري العلمي ومهاراته عند التالميذ.1
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 ـ تدريب التالميذ عىل مواجهة املشكالت يف احلياة الواقعية.2

 وح العمل اجلامعي وإقامة عالقات اجتامعية بني التالميذ. ـ تنمية ر3

ـ أن طريقة حل املشكالت تثري اهتامم التالميذ وحتفزهم لبذل اجلهد الذي يؤدي 4

 إىل حل املشكلة.

 

 ثانيًا: العيوب: 

 . ـ صعوبة حتقيقها1

ـ قلة املعلومات أو املادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه 2

 الطريقة. 

وقد ال يستطيع حتديدها ، ـ قد ال يوافق املعلم يف اختيار املشكلة اختيارًا حسناً 3

 يتالءم ونضج التالميذ.  بشكل

 ممتا ة.ـ حتتاج إىل اإلمكانات وتتطلب معلاًم مدربًا بكفاءة 4

 

*** 

 

 

 
 طريقة القصة -8

 

ُتعد طريقة التدريس القائمة عىل تقديم املعلومات واحلقائق بشكل قصيص، من الطرق 
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التقليدية التي تندرج حتت جمموعة العرض، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق التي 

استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب إىل األطفال، وهي من الطرق املثىل لتعليم 

التالميذ خاصًة األطفال منهم، كوهنا تساعد عىل جذب انتباههم وتكسبهم الكثري من 

 ية، واخللقية، بصورة شيقة وجذابة. املعلومات واحلقائق التارخي

 :شروط استخدام طريقة القصة يف التدريس

التي ينبغي  لقصصية يف التدريس هناك جمموعة من الرشوطالستخدام الطريقة ا

 هي:، ه الطريقةذمراعاهتا عند التدريس هب عىل املعلم

 

 ـ أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس. 1

 ـ أن تكون القصة مناسبة لعمر التالميذ ومستوى نضجهم العقيل. 2

ـ أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خالزها حتقيق أهداف. 3

عىل جمموعة املعلومات واحلواد  التي ُتدم تلك األهداف، بحيث ال  مع تركيز املعلم

 عن حتقيق الغرض املحدد للقصة. ذهن التلميذ إىل التفصيالت غري ازهامة ويبتعد  ينرصف

ـ أن تكون األفكار واحلقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة قليلة حتى ال تؤدي 4

 التشتت وعدم الرتكيز.  كثرهتا إىل

ـ أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق جيذب انتباه التالميذ ويدفعهم إىل 5

 اإلنصات واالهتامم. 

 يف املواقف التي ال حتتاج إىل القصة.  ـ أال يستخدم املعلم هذه الطريقة6

ـ أن تكون احلواد  املقدمة يف إطار القصة متسلسلة ومتتابعة، وأن تبتعد عن 7

 التي تصور املواقف تصويرًا حسيًا.  احلواد  واملعاين
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ـ أن يستخدم املعلم أسلوب متثيل املوقف بقدر اإلمكان، ويستعني بالوسائل 8

 ساعده عىل حتقيق مقاصده من هذه القصة. التي ت التعليمية املختلفة

ويف ضوء هذه الرشوط يتبني أن اتباع الطريقة القصصية يف التدريس يتطلب أن 

التي تتناسب مع مستوى تالميذ املرحلة والطرائف مزودًا بقدر من القصص  يكون املعلم

 بموضوعات املنهج املقرر.  التي يعمل هبا وترتبط

يمكن أن تستخدم يف املواد االجتامعية وخاصة يف  كام يتضح أن هذه الطريقة 

 ويف بعض فروع اللغة العربية والرتبية اإلسالمية. دروس التاريخ،

 

 
 

*** 

 

 طريقة الزيارات امليدانية-9

 

تعترب طريقة التدريس بأسلوب الزيارات امليدانية من الطرق الفعالة يف جمال املواد   

االجتامعية، وذلك لكوهنا تنقل التلميذ من املحيط الضيق املتمثل يف الورشة أو الفصل 

، وهتدف هذه الطريقة إىل ربط املؤسسة التعليمية واإلنتاجالدرايس إىل مواقع العمل 

ها، والعمل عىل تطور البيئة وحتديد املشكالت التي تواجهها، بالبيئة بمختلف جوانب

وتنمية احلساسية االجتامعية لدى التالميذ، وترمجة املبادئ والنظريات إىل حلول علمية 

ملواجهة مشكالت البيئة. وسواء كانت الزيارة امليدانية زها بصورة ألحد املصانع أو املزارع 
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 طريقة فعالة البد من التخطيط زها بصورة كبريةأو املتاحف، فإنه لكي تكون هذه ال

بالربنامج التعليمي حتى تؤدي الغرض منها، كطريقة تعليمية بدالً من كوهنا طريقة 

 . ترفيهية كام هو جاٍر حالياً 
 

 خطوات استخدام طريقة الزيارات امليدانية يف التدريس:

 : اخلطوات اآلتيةالستخدام هذه الطريقة يف التدريس عىل املعلم أن يتبع 

 حتديد أهداف الزيارة ومكاهنا. -1

 تقديم التقارير عن الزيارة وحتديد جوانب االستفادة من هذه الزيارة. -2

 حتديد املشكالت التي متت مالحظتها أثناء الزيارة. -3

 تقويم نتائج الزيارة من قبل التالميذ واملعلم والعاملني يف موقع الزيارة.-4

 

*** 

 

 
 يطريقة التدريب العمل -11

 من أفضل األساليب التي تستخدم يلعد التدريس عن طريق التدريب العميُ 

 أكثر ارتباطًا بحاجات يلذلك ألن التدريب العمو. لتدريس املواد االجتامعية خاصةً 

عالقة التكامل بني اجلانب املهاري واجلانب املعريف يف  التالميذ، كام أنه يظهر بطريقة كبرية

 .التعليم عملية
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يف واملهني. ولكي نعلم التالميذ هبذه حرتاوتعترب هذه الطريقة األساسية للتعليم اال 

ة لتعلم املهارة املطلوبة، بكل العنارص التي يمكن أن ألطريقة ينبغي أن تكون البيئة مهيا

 متارس فيها وأن تعز ها، عىل أن تكون هذه العنارص يف متناول اليد.

 وهذه العنارص هي:  

ـ أن املتعلم جيد تعلمه أيرس بكثري إذا أويت فهاًم باألساليب التي من أجلها يتعلم ما 1

 هو مقبل عليه. 

ـ أن هناك قدرًا كبريًا من املعلومات مما يرتبط باملهارة نفسها وعىل املتعلم أن يتقنها 2

 وعىل ذلك جيب أن تعرض عليه بوضوح.  ويتمكن منها،

 ـ أن يامرس التمرين عىل املهارة يف ظروف فعلية ويف وضعها الفعيل. 3

ـ أن يتاح للتلميذ االطالع عىل جممل املهارة العلمية، حيث أنه متى متكن املتعلم من 4

 اإلحاطة

 بكل املشكلة من أوزها إىل آخرها، تعز ه فيها قوة الدوافع التي بدأ هبا.

 
 

 ي: لمخطوات التدريس بطريقة التدريب الع

  عىل النحو اآليت: يلتسري عملية التدريس يف طريقة التدريب العم

 أ ـ حتديد ازهدف من التدريب. 

 ب ـ حتديد موضوع التدريب بدقة. 

نًا أمهيته وعالقته بباقي موضوعات بيِّ جـ ـ إعطاء صورة أولية عن املوضوع مُ 

 الربنامج. 

 د ـ البدء بعرض موضوع التدريب وعرض األجزاء املختلفة. 
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 هـ ـ متابعة أسامء هذه األجزاء وعالقتها بالنص. 

 وـ استخدام اجلوانب العضلية يف تشغيل وفك وتركيب األجزاء املختلفة، مع رشح

 .العالقات واخلطوات املتتابعة لذلك

 

*** 

 

 

 طريقة اخلرائط-11

 دهدا::األأواًل: 

 املشاركني املعرفة بـ:إكساب 

 مفهوم خريطة املفاهيم.-1

 مكونات خريطة املفاهيم.-2

 استخدامات خريطة املفاهيم.-3

 أمهية استخدام خريطة املفاهيم.-4

 .تصنيفات خريطة املفاهيم-5

 

 تزويد املشاركني بـ:

 خطوات بناء خريطة املفاهيم.-1

 خطوات تعليم الطالب استخدام خريطة املفاهيم.-2
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 معيار تصحيح خريطة املفاهيم.-3

 األخطاء الشائعة أثناء بناء خريطة املفاهيم. -4

 نموذج لدرس يعتمد عىل خريطة املفاهيم. -5

 متكني املشاركني من مهارة تصميم خريطة املفاهيم.-6

 تبادل اخلربات بني املشاركني.-7

 ثانيًا: نبذة عن اخلرائط:

 cor nell( ورفاقه من جامعة كورنيل ))Novakاستفاد نوفاك ) 

ملية بالواليات املتحدة يف دراساهتم عن التغيريات التي تتم يف فهم الطالب للمفاهيم الع

ظرية الن الثنتي عرشة من األفكار التي قدمها أو وبل يفاخالل سنوات التعلم املدريس 

د حاول نوفاك ورفاقه املعرفية املوجودة فعاًل وذلك يف إطار موحد يضمها مجيعًا، وق

حتديد ذلك اإلطار والبحث يف كيفية متثيل التغريات احلادثة يف تعلم املفاهيم داخل ذلك 

 اإلطار.

وتقوم هذه اخلرائط عىل ترتيب املفاهيم والعالقات فيام بينها يف إطار واضح   

هذه وبصورة هرمية من األكثر عمومية إىل األقل عمومية بحيث تساعد الطالب عىل فهم 

 املفاهيم، ومعرفة العالقات فيام بينها.

 

 ما املقصود بخريطة املفاهيم؟

عبارة عن رسوم ُتطيطية ثنائية البعد ترتتب فيها مفاهيم  "خرائط املفاهيم   

املادة الدراسية يف صورة هرمية بحيث تتدرج من املفاهيم األكثر شمولية واألقل 
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شمولية واألكثر خصوصية يف قاعدة ازهرم، خصوصية يف قمة ازهرم إىل املفاهيم األقل 

 ."وحتاط هذه املفاهيم بأطر ترتبط بعضها ببعضها مكتوب عليها نوع العالقة 

 

 ثالثًا: مكونات خريطة املفادهيم:

املفهوم العلمي: هو بناء عقيل ينتج من الصفات املشرتكة للظاهرة أو   -1

هنا الفرد  وم داخل شكل بيضوي أو دائر أو ، ويوضع املفهلألشياءتصورات ذهنية يكوِّ

 مربع.

أنواع املفاهيم: مفاهيم ربط، مفاهيم فصل، مفاهيم عالقة، مفاهيم تصنيفية،  

 .وجدانيةمفاهيم عملية، مفاهيم 

عبارة عن كلامت تستخدم لربط بني مفهومني أو أكثر مثل:  هيكلامت ربط: -2

. الخ. مثال: ...ينقسم، تنقسم، تصنف، إىل، هو، يتكون، يرتكب، من، له.

 
 

 الكلمة العربية 

 

 تنقسم إىل

 فعل  حرف اسم  

 

 

 وصالت عرضية:-3
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هي عبارة عن وصلة بني مفهومني أو أكثر من التسلسل ازهرمي ومتثل يف صورة 

 خط عريض.

 :أمثلة

هي األحدا  أول األفعال املحددة التي تعرب عن أمثلة للمفاهيم، وغالبًا ما تكون 

 حتاط بشكل بيضوي أو دائري.أعالمًا لذلك ال 

 
 مثال:

 تأيت الكلمة يف اللغة العربية

 عىل صور ثال 

 منها  

 
 اسم

 
 .القلم – األكرم – اإلنسان –مثل: رب 

 

 رابعًا: متى تستخدم خريطة املفادهيم؟

 تستخدم خريطة املفاهيم يف احلاالت اآلتية:

 تقييم املعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما.
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 مدى تعرف وتفهم الطلبة للمفاهيم اجلديدة.تقويم 

 لدرس.اُتطيط ملادة 

 تدريس مادة الدرس.

 تلخيص مادة الدرس.

 ُتطيط للمنهج.

 

 خامسًا: أدهمية استخدام خريطة املفادهيم:

 ويمكن  تقسيم أمهيتها بالنسبة للمتعلم: 

 أمهيتها بالنسبة للمتعلم تساعده عىل:  -أ 

  املفاهيم.البحث عن العالقات بني 

 .البحث عن أوجه الشبه واالختالف بني املفاهيم 

 .ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم السابقة املوجودة يف بنيته املعرفية 

 .ربط املفاهيم اجلديدة ومتييزها عن املفاهيم املتشاهبة 

  فصل بني املعلومات ازهامة واملعلومات ازهامشية، واختيار األمثلة املالئمة

 هوم.لتوضيح املف

 .جعل املتعلم مستمعا ومصنفا ومرتبا للمفاهيم 

 .)إعداد ملخص ُتطيطي ملا تم تعلمه ) تنظيم تعلم موضوع الدراسة 

  الكشف عن غموض مادة النص أو عدم اتساقها أثناء القيام بإعداد خريطة

 املفاهيم.
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 .تقييم املستوى الدرايس 

 .حتقيق التعلم ذي املعنى 

 كالت.مساعدة املتعلم عىل حل املش 

 .إكساب املتعلم بعض عمليات العلم 

 .يادة التحصيل الدرايس واالحتفاظ بالتعلم  

 .تنمية اجتاهات املتعلمني نحو املواد الدراسية 

 .اإلبداع والتفكري التأميل عن طريق بناء خريطة املفاهيم وإعادة بنائها 

 

 أمهيتها بالنسبة للمعلم:  -ب 

 بالنسبة للمعلم يف كوهنا تساعد عىل:تكمن أمهية استخدام خرائط املفاهيم 

o .التخطيط للتدريس سواء لدرس، أو وحدة، أو فصل درايس، أو سنة دراسية 

o  وقد تستخدم قبل الدرس ) كمنظم مقدم(، أو أثناء رشح الدرس، أو يف هناية

 الدرس.

o .تركيز انتباه املتعلمني، وإرشادهم إىل طريقة تنظيم أفكارهم واكتشافاهتم 

o التساع والعمق الذي جيب أن تكون عليه الدروس.حتديد مدى ا 

o .اختيار األنشطة املالئمة، والوسائل املساعدة يف التعلم 

o .تقويم مدى تعرف وتفهم الطلبة للرتكيب البنائي للامدة الدراسية 

o .كشف التصورات اخلاطئة لدى الطلبة، والعمل عىل تصحيحها 

o ة باملواد، أو املقررات التي يدرسوهنا.مساعدة الطلبة عىل إتقان بناء املفاهيم املتصل 
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o  ستويات العليا )التحليل والرتكيب والتقويم( لدى املتعلم ألنه يتطلب من املقياس

 املتعلم

o .مستوى عاليا من التجريد عند بناء خريطة املفاهيم 

o  تنمية روح التعاون واالحرتام املتبادل بني املعلم وطلبته )أداة اتصال بني املعلم

 واملتعلم(.

o .توفري مناخ تعليمي مجاعي للمناقشة بني املتعلمني 

o .قياس تغري وتطور املفاهيم لدى املتعلمني 

o .اختزال القلق  لدى املتعلمني 

o  كام أشارت العديد من الدراسات فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف العديد من

 احلاالت مثل:

o .قياس تغري املفاهيم لدى املعلمني 

o ات املعرفية لدى املعلمني قبل اخلدمة.قياس الفجو 

o .قياس اجتاهات املعلمني 

 

 سادسًا: تصنيفات خريطة املفادهيم؟

 خرائط املفاهيم حسب طريقة تقديمها للطالب إىل: نقسمت

 (Concept only Mapخريطة للمفاهيم فقط) -1

 ( Link only Mapخريطة لكلامت الربط فقط ) -2

 (Propositional Mapخريطة افرتاضية ) -3
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 ( Free range Mapاخلريطة املفتوحة ) -4

 

 تصنف خريطة املفاهيم حسب أشكازها إىل:

 Hierarchical Concept Mapsخرائط املفاهيم ازهرمية 

 ( Cluster Concept Mapsخرائط املفاهيم املجمعة ) 

 ( Chain Concept Mapsخرائط املفاهيم املتسلسلة ) 

 

 بناء خريطة املفاهيم؟ما هي خطوات 

اختيار املوضوع املراد عمل خريطة املفاهيم له، وليكن وحدة دراسية، أو درسا، أو 

 للموضوع. فقرة من درس برشط أن حيمل معنى متكامال

حتديد املفاهيم يف الفقرة )املفهوم األسايس واملفاهيم األخرى(، ووضع خطوط 

 حتتها.

  ليا تبعا لشموزها وجتريدها.إعداد قائمة باملفاهيم وترتيبها تنا

تصنيف املفاهيم حسب مستوياهتا والعالقات فيام بينها وذلك عن طريق وضع 

املفاهيم األكثر عمومية يف قمة اخلريطة، ثم التي تليها يف مستوى تال، وترتيب املفاهيم يف 

 صفني كبعدين متناظرين ملسار اخلريطة.

ضها البعض بخطوط، وكتابة الكلامت ربط املفاهيم املتصلة، أو التي تنتمي لبع

 الرابطة التي تربط بني تلك املفاهيم عىل اخلطوط.
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 سابعًا: كيف نعلم الطالب مهارة بناء خريطة املفادهيم؟

 م أمثلة مبسطة خلرائط املفاهيم ) تم إعدادها من قبل املعلم (.يقدت 

 وضح كيفية بناء خريطة املفاهيم يف شكل خطوات مبسطة مثل )استخدام 

 فقرات حتوي عىل مفاهيم قليلة(.

 تدرج يف تدريب الطالب من خالل استخدام خريطة للمفاهيم فقط ثم ال

 ..م اخلريطة املفتوحة وهكذا.اخريطة لكلامت الربط ثم استخد

 ه الطالب عند تنفيذ املحاوالت األوىل.يوجت 

 تغذية راجعة لتحسني املحاوالت األوىل. اءعطإ 

 للتدريب عىل استخدامها.لطالب فرصا ا ةحاتإ 

 

 ثامنًا: ما دهو معيار تصحيح خريطة املفادهيم؟

هناك العديد من معايري لتصحيح خريطة املفاهيم وأشهرها معيار تصحيح   

 (، وهي:1995خريطة املفاهيم لنوفاك وجوين )

 العالقات: درجة واحدة لكل عالقة صحيحة بني مفهومني. -1

 لكل تسلسل هرمي صحيح.التسلسل ازهرمي: مخس درجات  -2

 الوصالت العرضية: عرش درجات لكل وصلة عرضية صحيحة و مهمة. -3

 األمثلة: درجة واحدة لكل مثال صحيح. -4

 

 تاسعًا: األخطاء الشائعة أثناء بناء خريطة املفادهيم:
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 .) عدم حتديد املفهوم بإطار) وضعها داخل الدائرة أو الشكل البيضوي أو املربع 

 بإطار) وضعه داخل الدائرة أو الشكل البيضوي أو املربع (. . حتديد املثال 

 .عدم ترتيب املفاهيم يف اخلريطة املفاهيمية من األكثر عمومية إىل األقل عمومية 

  عدم إكامل اخلريطة املفاهيمية سواء باملفاهيم أو كلامت الربط أو األمثلة أو

 الوصالت العرضية.

 علمية واستخدام العبارات بدال عن املفاهيم يف عدم القدرة عىل متييز املفاهيم ال

 اخلريطة املفاهيمية.

 

 عاشرا: ما دهي النقاط اليت جيب مراعاتها عند استخدام خريطة املفادهيم؟

 النقاط التي جيب مراعاهتا عند استخدام خريطة املفاهيم:

Ø.تدريب املعلمني والطالب عىل استخدام خريطة املفاهيم 

Øنقع يف اإلطار  ال خريطة املفاهيم بأنفسهم حتى السامح للطالب ببناء

 أخرى. االستظهاري مرة

Ø.ال يطلب من الطالب حفظ خريطة املفاهيم التي أعدت يف الفصل 

Ø   خرائط املفاهيم ال تعرب عن كل املفاهيم التي توجد يف أذهان الطالب ولكن

إىل األمام يف التعلم تعرب عن بعضها وهي مهمة لدى كل من املعلم واملتعلم لالنطالق 

 والتعليم.

Ø ّا.ال يوجد طريقة واحدة حمددة لبناء خريطة مفاهيم ملوضوع م 
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*** 

 

 طريقة متثيل األدوار-12

 
 أواًل: مفهوم طريقة متثيل األدوار: 

 ، سواءًا وُيمثِّلهافرتاضًا بأن للطالب دور يلعبه  ومتثيله يتضمن مفهوم لعب الدور

كان معربًا فيه عن نفسه أم عن أحد  مالئه يف موقف حمدد، ولعب الدور كنموذج 

للتدريس له جذور يف األبعاد الشخصية واالجتامعية للرتبية، ألنه حياول أن يساعد 

األفراد عىل أن جيدوا معنى شخصيًا لعواملهم االجتامعية، وأن حيلوا ما يواجهون من 

 الجتامعية. مشكالت شخصية بمساعدة اجلامعة ا

ولعب الدور يف أبسط صورة يعالج مشكالت من خالل الفصل: حيث حتدد 

مشكلة وتتناول وتناقش، ويقوم بعض التالميذ بلعب األدوار بينام يقوم آخرون 

 .باملالحظة

  
 : ستعرض بعضًا من مفاهيم طريقة متثيل األدوار عىل النحو التايلنو

طريقة تتضمن التمثيل التلقائي ملوقف  "تعرف طريقة متثيل األدوار بأهنا:  -1

بواسطة فردين أو أكثر بتوجيه من املعلم، وينمو احلوار من واقع املوقف الذي رتبه 
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التالميذ الذين يقومون بالتمثيل، ويقوم كل شخص من املمثلني بأداء الدور طبقًا ملا يشعر 

املالحظني والناقدين، وبعد  به، أما التالميذ الذين ال يقومون بالتمثيل فإهنم يقومون بدور

 . "التمثيلية تقوم املجموعة باملناقشة 

لفرق ( اأسلوب يقوم عىل منح املتدربني ) التالميذ "وتعرف هذه الطريقة بأنه  -2

لكي يمثلوا األدوار بحرية كاملة بحيث يتضمن التمثيل التلقائي فردين أو أكثر بتوجيه 

 (.  ممن املدرب ) املعل

 (ة متثيل األدوار بأهنا موقف واقعي يلعب املتدربون ) التالميذوتعرف طريق -3

أو فيه اختالف ورصاع بني األدوار املختلفة فيه، ويكون هذا املوقف عادًة موقفًا مشكاًل 

 . "األفراد

 ثانيًا: خصائص طريقة متثيل األدوار: 

 أهم خصائص طريقة متثيل األدوار ما ييل: 

 التلقائية يف التمثيل، واالرجتالية يف التعبري.  -1

يتقمص من يمثل الدور، شخصية واقعية، تعيش يف البيئة، وتتناول مشكالت  -2

 معارصة تثري اهتامم املشاهدين. 

تعتمد نتائج لعب األدوار عىل املناقشات واألنشطة التي تعقب التمثيل، وما  -3

 . يتلو ذلك من تبادل األفكار واآلراء

جيب أن يكون لدى املشاهدين واملمثلني معلومات كافية عن املوضوع الذي  -4

 اختري لتقمص األدوار. 

 ثالثًا: مربرات طريقة متثيل األدوار:



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 51 

 

 من أمهها: هاهناك عدد من املربرات أدت الستخدام هذه الطريقة لعل 

 ب الدور. يمكن محل اخلربات الفنية واملتنوعة إىل غرفة الصف خالل نشاط لع -1

 يضع نشاط لعب الدور الطالب يف مواقف تتطلب فهم التعبري اللغوي.  -2

 هم حلياة املستقبل.عدّ تدريب الطالب عىل ممارسة أدوار تُ  -3

 مساعدة الطالب اخلجولني عىل التغلب عىل مشكالهتم النفسية. -4

 واالنفعالية والنفسأنه نشاط ترفيهي يتم فيه تطوير خربات الطالب املعرفية  -5

 حركية، وفق خطة منظمة. 

 :رابعًا: أدهمية وأدهدا: طريقة متثيل األدوار

 أمهية طريقة متثيل األدوار:  -أ

إن طريقة متثيل األدوار أثبتت نجاحها يف انتقال األثر التدريبي لدى 

املتدربني وقد أثبتت جدارة يف رسوخ املفاهيم ورسعة تذكرها من قبل الطالب، 

 يل األدوار جانب من جوانب املحاكاة. ويعد متث

وطريقة متثيل األدوار تقوم عىل ممارسة الواقع فهي هبذا أكثر فعالية، ألن 

إىل ذلك أنه  إضافةً التدريب عن طريق املامرسة يفضل عن غريه من أنواع التعليم، 

 أسلوب هام يف ربط الناحية النظرية بالعملية. 

 أهداف طريقة متثيل األدوار:  -ب

إن ازهدف األسايس من متثيل األدوار هو تنمية فهم املتدربني للطريقة 

اإلنسانية والعالقات التي حتكمها وتوجه سلوكها وهي أيضًا تدريب عىل الدراسة 
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والتحليل والتفكري من خالل ما يقوم به املتدربون بعد متثيل الدور بتحليل 

وحتليل ما يتصل بذلك األسباب التي دفعت كل فرد إىل هذا السلوك يف دوره 

 واجتاهات ومشاعر وأحاسيس وانفعاالت إنسانية أيضًا. 

 
 ومن أهم أهداف هذه الطريقة ما ييل: 

 حتليل القيم السلوكية والسلوك الشخيص.  -1

 تنمية التعاطف نحو اآلخرين ومشاركتهم وجدانيًا. -2

 تنمية اسرتاتيجيات حل املشكالت الشخصية وبني الشخصية. -3

 استقصاء واكتشاف مادة دراسية بطرق منوعة.  -4

 اكتساب استبصار يف اجتاهاهتم وقيمهم ومدركاهتم. -5

 خامسًا: إجيابيات وسلبيات طريقة متثيل األدوار وشروط فاعليتها

 إجيابيات طريقة متثيل األدوار: -أ

 من أهم مميزات طريقة متثيل األدوار ما ييل: 

 النفسحركية.فعالة مع األهداف  -1

 تتيح فرصة املامرسة والتدريب والتغذية الراجعة.  -2

 تكسب الطالب خربة تعليم مبارشة.  -3

 حتمل الطالب املسؤولية وتنمي ثقته بنفسه واالعتزا  هبا. -4
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 سلبيات طريقة متثيل األدوار: -ب

 من أهم سلبيات طريقة متثيل األدوار: 

أهنا مستهلكة للوقت، وقد تكون ترصفات البعض غري منطقية مع الواقع، وقد  -1

 ال تناسب اخلجولني. 

 حتتاج إىل عملية حتليلية دقيقة لإلجراء التي يتوقع من املعلم القيام به.  -2

تقترص يف معظم األحيان عىل تعليم املفاهيم واإلجراءات أكثر من القوانني  -3

 واحلقائق. 

 بب حرجًا وقلقًا لبعض الطالب الذين ال يتقنون فن التمثيل. قد تس -4

 حتتاج إىل إرشاف املعلم وردود فعل بشكل مستمر.  -5

 رشوط فعالية طريقة متثيل األدوار:  -ج

 وهناك بعض الرشوط التي تؤدي إىل  يادة فعالية طريقة متثيل األدوار ومنها: 

 باملشاركة مع فئة التوجيه والنقد. يقوم املعلم بمناقشة األدوار التي مثلت  -1

يقوم املشاركون بأداء األدوار املحددة زهم، ويقوم آخرون بتوجيه النقد  -2

 واحلكم.

 ( أفراد إىل كل جمموعة. 11 -5يتم تقسيم الدارسني إىل جمموعات صغرية )  -3

 يقوم مقدم الربنامج برشح املهارات التي اختريت لتقمص األدوار. -4

 
  طيط الدر  وتنفيذ::سادسًا: خت
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يتألف من  أو متثيل الدور إن نشاط لعب الدور ) لعب الدور كنموذج للتدريس (

 هي: تسع خطوات

 اجلامعة. شكيلت -1

 اختيار املشاركني.  -2 

 هتيئة املرسح. -3

 إعداد املالحظني.  -4

 مناقشة وتقويم.  -6التجسيم والتمثيل.  -5

 إعادة التجسيم والتمثيل. -7

 تعميم. المشاركة يف اخلربات و -8

ولكل خطوة من هذه اخلطوات عرض حمدد يسهم يف خصوبة النشاط التعليمي 

ويبلوره، وهذه اخلطوات معًا تضمن أن يتم اتباع خط التفكري ومتابعته خالل األنشطة 

املعقدة، بحيث يتهيأ التالميذ للقيام بأدوارهم، وأن يتم متييز وحتديد أهداف لعب الدور، 

أال تكون املناقشة التي تدور بعد ذلك جمرد جمموعة من ردود األفعال املشتتة، هذا عىل و

 الرغم من أمهية ردود األفعال هذه. 

 
 سابعًا: طريقة متثيل األدوار أين تطبق ومتى تطبق ومتى ال تطبق وملاذا؟ 

 إن هذه الطريقة يمكن أن تستخدم يف احلاالت التالية:

 
 نهجية النظرية من واقع احلياة االجتامعية التي يعيشها التالميذ. تقريب املفاهيم امل -1
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تغيري بعض املفاهيم بصيغ فعالة غري مبارشة وذلك بخربة التالميذ زها  -2

 وإحساسهم احلقيقي بنتائجها.

 تشويق التالميذ للتعلم وللرتبية الرسمية. -3

 ه ورغبته.تزويد التالميذ بفرص للمشاركة يف التعلم كل حسب قدرات -4

 تطوير املهارات اللغوية ووسائل التخاطب العادي لدى التالميذ. -5

التالميذ وتنمية الشعور بالثقة  التغلب عىل صفات كاخلجل أو احلياء لدى -6

 والقدرة الذاتية عىل التعبري واملشاركة.

 تطوير –التالميذ  تطوير الشعور بالتفاهم واأللفة والتقارب االجتامعي بني -7

 األرسية لدهيم. الروح

 تنويع أساليب التعليم املنهجي وإغناء الرتبية املنهجية. -8

 االستجابة لتالميذ األسلوب اإلدراكي غري املبارش املتفاعل. -9

 
 وهذه الطريقة يمكن القول أهنا ال تطبق يف احلاالت التالية:

 إذا كان عدد الطالب يف الفصل كبريًا. -1

 تحصييل للطالب متقاربًا.إذا كان املستوى ال -2

 
 إذا كانت غرف الصف ضيقة ومقاعد الطالب ثابتة. -3

 إذا كان املعلم ضعيف الشخصية ال يستطيع ضبط الفصل. -4

 إذا كان املعلم غري متمكن من إدارة هذه الطريقة واإلرشاف عليها. -5
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 إذا كان املعلم يسعى لتحقيق أهداف معرفية فقط. -6

 . (حديث عهد بالتدريس ) املعلمني املبتدئنيإذا كان املعلم  -7

 إذا كان املقرر الدرايس حيتوي عىل كمية كبرية من املعلومات.  -8

ويمكن القول بأن هذه الطريقة يمكن أن تطبق يف مجيع مراحل التعليم العام بال 

الفئة خاصة يف املرحلة االبتدائية نظرًا لصغر عمر التلميذ ومالءمتها زهم يف هذه  استثناء

 .العمرية

*** 

 

 دوةطريقةالُق-13

 

الصحابة العظام رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني أخذوا العلم من قائدهم رسول اهلل 

تساعد طريقة القدوة )ص( بطريقة القدوة، وعظامء األقوام دائاًم يعلِّمون هبذه الطريقة، و

الطالب دائام بمعلميهم،  يالصاحلة يف غرس الفضائل يف نفوس الطالب، حيث يفتد

 العادة السيئة هذه انتقلت وتقريراته وإذا مل يراع املعلم احلكمة يف أقواله وأفعاله وترصفاته

 مواطن إىل عنه الطالب ينقلها سيئات إىل نرجوه  إىل التالميذ، وتبدل النفع الذيمنه 

مع طالبه،  سواء كان مهذباً  قدوةفيهم، ومن ثم فإن املعلم  ً طبيعية وسارت أخرى
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 .أو مل يكن يف معاملته صادقا يف القول والفعل عليهم، راقياً عطوفا ً 

 تعريف القدوة:

بـه،  ىقتدتعرف القدوة يف اللغـة كام جاء يف املعجم الوسيط: يقال فالن قدوة إذا كان يُ 

 ويل بك قدوة. ومنها قوله ) اقتدى به، أي فعل مثل فعله تشبهًا به (.

لقدوة من التقدم، يقال فالن ال يقاديه أحد وال يباريه أحد وال ويف لسان العرب ) ا

 جياريه أحد وذلك إذا متيز يف اخلالل كلها (.

قتداء هو طلب موافقة الغري يف فعله (. والقدوة هو األسوة أما يف االصطالح ) فاال

يع به يف مجى به فيقتد ىوالعكس، فاألسوة كام يقول القرطبي )هو ما يتأسى به أي يعتز

 أحواله (.

ومن خالل ما جاء يف كتب اللغة وبعض كتب التفسري عن القدوة يتضح لنا أن القدوة 

ال تتحقق بصفة واحدة، ولكن يلمح ابن منظور يف لسان العرب إىل شمول القدوة 

ومن هنا وجب عىل القائد املسلم الذي نريده أن  ةللصفات كلها، فال يتحىل بخلة دون خل

يكون قدوة صاحلة أن يتمثل شامئل النبي صىل اهلل عليه وسلم ويطبق كل ما أثر عنه يف 

 سلوكه وأخالقه ويتأسى به يف كل أفعاله.

كذلك اتضح لنا من التعريفات رضورة أن تكون اخلالل التي يتخلق هبا أصلية ال 

فات واخلالل احلسنة فطرية ومرتسخة يف اإلنسان كان تأثريها مصطنعة، وكلام كانت الص

 قتداء واملحاكاة منهم أشد.أكرب، وكان داعي التخلق هبا واال يف الغري
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وإذا قلنا إن الصفات جيب أن تكون خلقية فطرية أو مغروسة بالتمرن والتخلق وطيبة 

ضًا قدر اإلمكان حسن جتذب اآلخرين وتدعوهم للمحاكاة فإنه ينبغي أن يكون القدوة أي

ازهيئة غري ذميمها حتى تنجذب إليه األعني وأن يكون لني اجلانب غري فظ، يقول احلق 

لو  فبام رمحة من اهلل لنت زهم و}: (ص)حممد سيدنا تبارك وتعاىل يف شأن قدوة كل قدوة 

زهم وشاورهم يف  عف عنهم واستغفراكنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك. ف

 .{عىل اهلل إن اهلل حيب املتوكلني فإذا عزمت فتوكلاألمر 

وأمجل ما تكون اخلالل التي يتخلق هبا القدوة إذا كانت مستوية مستقيمة عىل دينه 

قدوة ذا طريقة واضحة حتى وخاضعة له أو نابعة منه. ثم إن من األفضل أن يكون ال

 قتداء به عىل ضوئها دون غموض.يسهل اال

لتشبه فأنت إذا اقتديت بشخص ما قلدته فإذا حصل تقليده حصل قتداء فيه معنى اواال

التشبه به. ومن الناحية الشكلية فإن لفظة القدوة تذكر باعتبار صاحبها وتؤنث باعتبار 

 اللفظ فللذكر واألنثى تطلق كلمة ) قدوة ( ال فرق.

 دهل القدوة دهي األسوة؟

هي األسوة ومع ذلك فإن املتتبع جيد  مر بنا أحد املعاين يف التعريفات بام يفيد أن القدوة

اللفظتني وإن ظهر بينهام توافق يف املعنى يف بعض اجلوانب إال أن هذا التوافق ليس  تاأن كل

 عىل إطالقه فال تزال بني اللفظتني فروقًا يمكن حرصها يف أن:

 قتداء.( التأيس أشد يف بابه من اال1)
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كل أقوى ولذلك فإهنا جاءت مع النبي ( التأيس جيعل معنى االلتزام من الغري بش2)

صىل اهلل عليه وسلم باعتباره أفضل األنبياء واملرسلني ) لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة 

 (.اآلية …حسنة 

ئك أما القدوة فقـد جاءت مع غريه من األنبيـاء والصاحلني من الصحابة وغريهم ) أول

والرسل السابقني ملحمد صىل اهلل عليـه ( يعني باألنبياء الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده

وسلم مجيعـًا، وكذلك ما ورد يف قولـه صىل اهلل عليه وسلم ) اقتدوا باللذين من بعدي أيب 

 بكر وعمر (.

 قتداء:األساس النفيس يف عملية اال

إن فكرة وجود القدوة تقوم عىل أساس منطوقة تأثري الطباع يف الطباع. ) وحاجة الناس 

النابعة من غريزة تكمن يف نفوس البرش أمجع هي التقليد، وهي رغبة ملحة إىل القدوة 

تدفع الطفل والضعيف واملرؤوس إىل حماكاة سلوك الرجل، والقوي، والرئيس، كام تدفع 

غريزة االنقياد يف القطيع مجيع أفراده اتباع قائده واقتفاء أثره (. وعىل هذا األساس يتضح 

حالة طارئة قد حتصل وقد ال حتصل ولكنها كام تقدم غريزة  لنا أن عملية االقتداء ليست

 مغروسة يف نفس كل إنسان تظهر متى وجد واحد من عنارصها الثالثة وهي:

: فالطفل أو الفتى مدفوع برغبة خفية ال يشعر هبا واإلقتداء املحاكاة يف الرغبة( 1)

و املعاملة، وهذا التقليد عجب به يف زهجة احلديث، أو أسلوب احلركة، أنحو حماكاة من يُ 

 قد يكون يف حسنات السلوك وقد يكون يف سيئاتـه.
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: لكل مرحلة من العمر استعدادات وطاقات حمددة وعىل هذا للتقليد االستعداد( 2)

نجد اإلسالم مل يأمر األطفال بالصالة قبل سبع سنوات، وال يمنع ذلك من ترك الطفل 

لغ السابعة ومن الظروف التي هتيب بالناس مجيعًا يقلد أبويه بحركات الصالة قبل أن يب

استعدادًا لتقليد األ مات والكوار  واآلالم االجتامعية التي يتحول معها القائد ليكون 

أبًا وبطاًل حياكيه كل مرؤوسيه يف كل سلوك من حياته ومن تلك األسباب أيضًا الشعور 

ابن خلدون يف مقدمته ) املغلوب بالضعف أمام القوة فاملغلوب يقلد الغالب. كام يقول 

مولع باإلقتداء بالغالب يف شعاره و يه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب يف ذلك 

 أن النفس تعتقد الكامل فيمن غلبها وانقادت إليه (.

إن لكل تقليد هدفًا وقد يكون هذا ازهدف معروفًا لدى املقلد وقد ال : اهلدف( 3)

وح ازهدف أو معرفته تكون ملجرد املحاكاة والتقليد فقط، وأما يكون معروفًا، فعدم وض

فكرية يمزج فيها و يصبح عملية  وضوحه فقد يرتقي معه وعي التقليد لدى املقلد حتى 

عندها يرتقي هبذا التقليد إىل مفهوم راق يف  العتزا  وا املحاكاة و االنتامء و بني الوعي و

صرية، يقول احلق تبارك أرقى هذا اإلتباع ما كان عىل ب اإلسالم، يطلق عليه ) اإلتباع ( و

 (.أنا ومن اتبعني قل هذه سبييل أدعو إىل اهلل عىل بصريةوتعاىل: )

فإذا ما أدرك القائد هذا وعرفه كان لزامًا عليه أن يراعي وجود هذه الغريزة لدى 

ليه قدوته مما كان ع جهمرؤوسيه، فيجتهد بعد ذلك أن ال يعمل وال يترصف إال عىل و
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وقدوة املسلمني عامة نبينا وقائدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم فيكون القائد قد استثمر هذه 

 الفطرة عند مرؤوسيه فيام يعود عىل اجلميع بالنفع والفائدة.

 أنواع القدوة:

عند النظر يف وضع الكلمة اللغوي وما جاء يف تعريفها اصطالحًا نتبني بدقة أن 

لقدوة يميلون إىل رصفها نحو الوجه احلسن فينحا ون هبا إىل القدوة عرفني لكلمة اـامل

الصاحلة املؤثرة يف الغري ويعترب هذا املنحى أساسيًا وظاهرًا يف الوضع اللغوي ومن أوضح 

األدلة عىل بيان ذلك وبيـان معامل القـدوة الصاحلة قوله تعاىل ) لقد كان لكم يف رسول اهلل 

 (. …أسوة حسنة 

احلسنة هي التي تأست ومتثلت شامئل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صربه  فالقدوة

ومصابرته وجماهدته وخلقه واقتفت أثره يف كل يشء وهنجت هنجه ومتسكت بسنته وال 

بأس أن نستأنس بمثال ساقه صىل اهلل عليه وسلم يوضح فيه أثر كال النوعني من القدوة؛ 

ب املعنى ويرسخ املفهوم ويوضح األثر الذي يمكن القدوة الصاحلة والقدوة السيئة لُيقرِّ 

أن يرتكه القدوة يف نفوس مقلديه والذين حياكون أخالقه وترصفاته يقول صىل اهلل عليه 

) مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري فحامل وسلم: 

طيبة، ونافخ الكري إما أن  املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتـاع منه وإما أن جتد منه رحياً 

 حيرق ثيابك وإما أن جتـد منـه رحيًا منتنة (.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 62 

 

إن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هبذا املثال املحسوس أراد أن يبني تلك اآلثار التي 

 فاملسلم جيالسه فيمن –والذي يمثل القدوة احلسنة  -يمكن أن يرتكها اجلليس الصالح 

 ولو صاحلة بقدوة قتداءاال لنفسه ضمن قد يكون به ىاقتد ثم الصالح جليسه اختار إذا

أردنا أن نقف عىل بعض اآلثار التي يرتكها اجلليس الصالح فيمن جيالسه لوجدنا أنه يأمر 

جليسه باخلري واملعروف وينهاه عن الرش ويسمعه القول الصادق والعلم النافع ثم هو 

يعرفك عيوب نفسك ويشغلك عن ما ال يعنيك وهو دائاًم يدلك عىل اخلري ويرغبك فيه 

ال معك عىل هذا احلال حتى يكون فعاًل كبائع املسك الذي ال وحيذرك من الرش وما يز

 يمكن أن ينالك منه إال ما كان طيبًا.

وهكذا يكون كل قدوة يف اخلري ال يصدر عنه إال ما كان خريًا يفيض عىل عقول الناس 

كام تفوح رائحة املسك من بسطة بائعه. وقد ينحرف اإلنسان يف سلوكه ويدبر أمورًا 

مرضه وحيفر حفرًا للرش يريد هبا غريه. فيصري عندئذ قدوة سيئة حيتذي حذوه كل من 

هذا نرى أرباب الرش يف كل مكان يتزعمهم أقواهم فسدت طويته، وساء خلقه، ويف 

تدبريًا ويسمى هذا النوع بالقدوة السيئة، وبالطبع فإن القدوة السيئة هو عىل نقيض ما هو 

عليه القدوة الصاحلة الذي يتأسى بشامئل الرسول صىل اهلل عليه وسلم والقدوة السيئة 

ك يدرك أنه قدوة شاء ذلك أم يتمثل أخالق الشياطني من اجلن واإلنس، والقائد الش

أباه، فإذا كان األمر كذلك فال بديل أبدًا يف أن خيتار النوع األول وهو أن يكون قدوة 

صاحلة، وبذلك يضمن أن ال يصدر عنه يف ترصفاته وأخالقه إال ما خيدم مصلحته 
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ومصلحة مرؤوسيه. ومن هذا نخلص إىل القول بأن أنواع القدوة ال ُترج عن نوعني 

 ة صاحلـة وقدوة سيئة.قدو

واألسوة نوعان أسوة حسنة وأسوة سيئة فاألسوة احلسنة هي الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم ومن هنج هنجه، وأما األسوة بغريه إذا خالف ) أي خالف الرسول ( فهو األسوة 

 السيئة.

 أصول القدوة الصاحلة:

ريه ترجع إىل أصلني إن أصول القدوة الصاحلة التي يكون هبا املعلم قدوة طيبة لغ

كبريين هامني مها: حسن اخللق، وموافقة العمل للقول. فإذا حتقق هذان األصالن 

حسنت سرية القائد وأصبحت سريته الطيبة دعوة صامتة إىل كل خلق إسالمي مجيل وإن 

 فاته هذان األصالن ساءت سريته وصارت قيادته مثاًل سيئًا ُينَّفر الطيبني من حوله.

األول وهو حسن اخللق فعىل املعلم أن يتمثل كل األخالق اإلسالمية  فأما األصل

احلميدة مثل الصدق، األمانة، الصرب، الرمحة، التواضع، املخالطة التي تتخللها املودة 

 واملحبة، العطف، اإليثار والرفق وما إىل ذلك.

كل احلذر أن  وأما األصل الثاين هو موافقة العمل للقول فإن عىل املعلم أيضًا أن حيذر

ُتالف أفعاله أقواله فإن النفس جمبولة عىل عدم االنتفاع بكالم من ال يعمل بعلمه وال 

يوافق فعله قوله: وزهذا حذرنا اهلل عن ذلك بقوله: ) يا أهيا الذين آمنوا مل تقولون ما ال 

 تفعلون، كرب مقتًا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون (.
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ذا األصل من أصول القدوة مثله كمثل طبيب قام أمام الناس واملعلم الذي ال يعتني هب

يرشح أرضار التدخني مستعينًا يف ذلك بكل الوسائل واألدلة التي تثبت ما يقول ثم فجأة 

ومع متابعة من يتكلم معهم له وانجذاهبم إىل ما يقول نراه خيرج سيجارة من جيبه 

 ويشعلها أمامهم ثم يبدأ يدخنها.

 لصاحلة:أمهية القدوة ا

إن للقدوة الصاحلة التي يمثلها املعلم أثرًا فعاالً يف حياة من يعلمهم وهو مسئول عنهم، 

 زها أثر يف تربيتهم وإصالحهم.

ذلك أن القدوة نموذج إنساين يعيش ممثاًل ومطبقًا لذلك املنهج الرباين الذي جاء يف 

مليًا حيقق تطبيق ذلك املنهج القرآن الكريم والسنة املطهرة، وهذا النموذج يعيش واقعًا ع

من خالل السلوك والترصفات التي ُترى بالعني فترتك أثرًا عميقًا يف نفوس الناس الذين 

يعيشون من حوله مما جيعلهم يأخذون ويقبلون ما يقوله أو يفعله دون تردد أو ريبة ألن ما 

منه نموذجًا قرآنيًا إليه اإلسالم فجعل  ايمثله هو اإلسالم الذي صاغ نفسه عىل وفق ما دع

يدب عىل األرض ولنستعيد هنا أيضًا ما قالته أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها  وج 

) كان خلقه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندما سئلت عن خلق رسول اهلل قالت: 

فكأهنا بوصفها هذا جعلت من الرسول القدوة صىل اهلل عليه وسلم قرآنًا  القرآن (

راه الناس ويلمسونه من خالل متثله يف سلوكه وكل ترصفاته لدقة وقوة متسكه متحركًا ي

 وتطبيقه ملا جاء يف القرآن الكريم.
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مثاًل حيًا لكل املبادئ التي يعتنقها، مثاًل ترنوا إليه واملدرس وعىل هذا يكون املعلم 

ملها أعني طالبه وتنجذب إليه نفوسهم حتى يستمدوا من الفضائل التي يفرتض أن حي

 فينري زهم طريق اخلري.

أال وإن مما يمكن أن نبني به أمهية القدوة هو ذلك املثال العظيم واألثر الكبري الذي 

مثلته القدوة يف نرش اإلسالم يف كثري من أصقاع الدنيا بواسطة تلك النامذج املتحركة التي 

ني البرش دخلوا يف دعت إىل اإلسالم بأفعازها قبل أقوازها، فاستقطبت تلك النامذج مالي

دين اهلل دونام فتح وال جهاد تلك النامذج متثلت يف أعداد ليست بالكثرية من التجار 

املسلمني والزوار الذين أدخلوا بسريهتم ومتسكهم بتعاليم دينهم كل هذه األعداد إىل 

 اإلسالم.

املثال إن  القدوة هي ذلك التأثري الغامض اخلفي الذي يمثله أفعال وأقوال ومواقف 

يف درجات الكامل، مما يثري يف نفس اآلخرين اإلعجاب واملحبة التي تتهيج  ياحلي املرتق

معها دوافع الغرية والتنافس املحمود، ويتول د لدهيم حوافز قوية حتفزهم؛ ألن يعملوا 

 مثله، وقد يكون ذلك دون توجيه مبارش.

 أسس القدوة:

 هي:وهذا يتحقق بثالثة أركان  :أوال: الصالح

: اإليامن: وحتقيق معنى التوحيد ومقتضياته من معرفة الشهادتني والعمل الركن األول

 بمقتضامها.
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: العبادة: فيستقيم القدوة عىل أمر اهلل من الصالة، والزكاة، والصيام، الركن الثاين

وسائر أركان اإلسالم العملية، وهيتم بالفرائض واملستحبات، وجَيِّد يف اجتناب املنهيات 

 واملكروهات.

: اإلخالص: فيكون املقصود بالقول والعلم والعمل وجه اهلل، بعيًدا عن الركن الثالث

أغراض النفس وأغراض املخلوقني بل عبودية خاضعة متام اخلضوع هلل، أمًرا وهنًيا ونظًرا 

وقصًدا. وإن النصح واإلخالص يرقى بالعبد الضعيف العاجز إىل رتبة القادر العامل 

العرسة من تبوك سجل القرآن الكريم هؤالء الضعفاء الناصحني املخلصني يف  ففي غزوة

ِذيَن اَل جَيُِدوَن َما ُينِْفُقوَن }: قوله سبحانه  َواَل َعىَل املَْْرىَض َواَل َعىَل ال 
ِ
َعَفاء َلْيَس َعىَل الضُّ

[َواَل َعىَل 91َسبِيٍل َواهلل ُ َغُفوٌر َرِحيٌم]َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا هللِ ِ َوَرُسولِِه َما َعىَل املُْْحِسننَِي ِمْن 

ْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمنَ  ِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَول  ْمِع ال   الد 

 .{[92َحَزًنا َأال  جَيُِدوا َما ُينِْفُقوَن]

عليه وسلم هذا املوقف حني خاطب جنده الغا ين يف  وسجل زهم الرسول صىل اهلل

إِن  َأْقَواًما بِامْلَِدينَِة َخْلَفنَا َما َسَلْكنَا ِشْعًبا َواَل َواِدًيا إاِل  اهلل بخري هذه الطائفة بقوله: ] سبيل

 وأمحد.وأبو داود وابن ماجه  -واللفظ له -رواه البخاري َوُهْم َمَعنَا فِيِه َحَبَسُهْم اْلُعْذُر[

وأما ضعف اإلخالص عند كثري من ذوي املواهب واملواقع القيادية؛ جعل تابعيهم 

. يتبني من كل ذلك أن اإلسالم ىواملعجبني هبم َيْشَقْوَن بمواهبهم ويرجعون هبا القهقر

 يلحظ يف أعامل الناس ما يقارهنا من نيات وما يصاحبها من دواعي وبواعث.
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الصالح يتوجه إىل ذات املقتدى به ليكون صاحلًا يف نفسه إذا كان  ثانيا: حسن اخللق:

قوياًم يف مسلكه؛ فإن حسن اخللق يتوجه إىل طبيعة عالقته مع الناس، وأصول تعامله 

. َوَخالِِق الن اَس بُِخُلٍق .معهم، وإليه الدعوة النبوية يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: ].

 َحَسٍن[ رواه الرتمذي و الدرامي وأمحد.

 

 طريقة القدوة

يف بيان خصائص الرسول املعلِّم وفضاِئله،وَشَرِ: أخالِقِه ومشاِئله، تتبّدى 

 قدوته وأسوته يف التعليم:منها جوانُب 

يف هذه الكلامت َهْدٌي وإرشاٌد ملا ينبغي أن يكون عليه املعلِّم يف سريتِه، وفِكِره، 

لقد كان لكم يف َرسوِل اهللِ }. .رِبه.وُخلِقه، وعملِه، ومعاملتِه، ومنطِِقه وَمظهِره، وخم

 .{ُأسوٌة حسنة

 

ُصُه: يقال اإلمام أبو احلسن عيل بن حممد املاوْرد  يف كتابه ))أعالم النُُبّوة(( ما ُمَلخَّ

ه،  ))ملّا كان أنبياُء اهلل صفوة عباده وخريَة َخْلِقه، ملِا كل َفهم من القيام بحقِّ

هم بأوكد الاستخلصهم من  وارص، ِحفظًا لنسبِهم من َقْدح، Hأكرم العنارص، وأمد 

وملنصبِهم من َجْرح، لتكون النفوس زهم أوطى، والقلوب زهم أصفى، فيكون الناس إىل 

 إجابتهم أرسع، وألوامرهم أطوع.

ُل ألعىل املنا ل وأفضل األعامل،  فهو املهي ُأ ألرشف األخالق وأمجل األفعال، املؤه 

ا أصوٌل َتقوُد إىل ما ناَسَبها ووافَقها، وتنِفُر ما باينها وخالفها. وال منِزلة  يف العامل أعىل ألهن
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من النبّوة التي هي ِسفارٌة بني اهلل تعاىل وعباِده، تبَعُث عىل مصالح اخلَْلق وطاعِة اخلالق، 

، وأكملهم برشوطها أحق  وأَمّس. ومل يكن يف عرص  الرسول فكان أفضل اخللق هبا أخص 

صىل اهلل عليه وسلم  من قاَرَبه يف َفْضلِِه، وال داناه يف كامله، َخلقًا وُخُلقًا، وقوالً وفعاًل، 

 .{موإن ك لعىل ُخُلٍق عظي}وبذلك وصفه اهلل تعاىل يف كتابه بقوله: 

والفضل وإن مل يكن من ُمعجزات النبوة، النه قد ُيشاَرُك فيه، فهو من أمارهتا. 

دق موِجٌب لقبول لهاوتكاُمُل فض ، فصار كامُلْعِجز، وكامُل الفضل موِجٌب للصدق، والص 

ُسل. فإذا َوَضح هذا، فالكامل املعَترَب يف  القول، فجا  أن يكون الفضُل من دالئل الرُّ

 الَبرَش، يكون من أربعة أوجه:

 كامُل اخلَْلق.ـ  1

 امُل اخلُُلق.كـ  2 

 فضائل األقوال.ـ  3 

 األعامل.فضائل ـ  4

 

 ـ فأّما الوجه األول يف كامل َخْلِقِه بعد اعتدال صورته، فيكون بأربعة أوصاف: 1

السكينة الباعثة عىل ازهيبة والتعظيم، الداعية إىل التقديم والتسليم، وكان أحدها: 

أعظم َمهيب يف النفوس، حتى ارتاعت ُرُسل كرسى من َهْيَبتِه حني أتوه، مع ارتياِضهم 

األكارسة، ومكاثرة امللوك اجلبابرة، فكان صىل اهلل عليه وسلم يف نفوسهم أْهَيب، بَصْوَلِة 

ة، ومل يتطاول بَسْطوة، بل كان بالتواضع موصوفًا،  ويف أعينهم أعظم، وإن مل يتعاظم بُأهب 

 وبالسهولة معروفًا.
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وقد كان  لإلخالص واملحّبة، الباعثة عىل املصافاة واملوّدة، بةالطالقُة املوجوالثاين: 

صلوات اهلل عليه وسالمه حمبوبًا، ولقد استحكمْت حمّبُة طالَقتِه يف النفوس، حتى مل َيْقلِِه 

ب  ُمصاِحب، ومل يتباعد منه ُمقارب، وكان أحب  إىل أصحابه من اآلباء واألبناء، ورُشْ

 .أالبارد عىل الظ مَ 

إىل طاعته، وُتذِعن  ُحسُن القبول، اجلالُب ملاميلة القلوب حتى ُترِسعوالثالث: 

بموافقته، وقد كان قبوُل منظره صىل اهلل عليه وسلم مستوليًا عىل القلوب، ولذلك 

 اسَتحكمت مصاحبُته يف النفوس، حتى مل ينِفر منه ُمعانِد، وال استوَحَش منه ُمباِعد،.

َمْيُل النفوس إىل متابعته، وانقياُدها ملوافقته، وثباهُتا عىل شدائِده والرابع: 

 وُمصابرتِه.

 .وهذه األربعة قد تكاملت فيه، فَكَمل ملا يوا هيا، واستحق  ما يقتضيها

 

 

 ـ وأما الوجه الثاين يف كامِل ُخُلقه، فيكون بِسّت ِخصال: 2

رجاحُة عقله، وصدُق فِراسته، وقد دل  عىل وفور ذلك فيه صحُة اخِلصلة األوىل: 

فه،   وانه ما اسُتْغِفَل يف مكيدة، وال اسُتعِجَز يف شديدة.رأيه، وصواُب  تدبريه، وحسُن تألُّ

ثباُته يف الشدائد، وصرُبه عىل البأساء والرّضاء، ونفُسُه يف اختالف واخَلْصلة الثانية: 

يايص، ُيصابِر  األحوال ساكنة، وقد َلِقَي بمكة من قريش ما ُيشيُب النوايص، وهَيُدُّ الص 

 ستويل.صرْبَ املستعيل، ويثُبُت ثبات امل
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منها، فلم َيِمْل إىل قوت  هُده يف الدنيا وإعراُضه عنها، وقناعُته بالواخَلصلة الثالثة: 

نضارهتا، ومل َيْلُه بحالوهتا، وقد َمَلك من أقىص احلجا  إىل العراق، ومن أقىص الَيَمن إىل 

َخر، وأعرُضهم عام ُيستفاد وحُيَتَكر  .ُعامن، وهو أ هد الناس فيام ُيقتنى وُيد 

تواُضُعه للناس وهم أتباع، وخفُض جناحه زهم وهو ُمطاع، واخَلصلة الرابعة: 

يميش يف األسواق، وجيلس عىل الرُتاب، وَيمتِزُج بأصحابه وُجلساِئه، فال يتمي ز عنهم إالّ 

 .بإطراِقِه وحياِئه، فصار بالتواضع متميِّزًا، وبالتذلُّل متعزِّ اً 

ُره، فقد كان أحلَم من كل حليم، وأسلَم يف اخِلصام ِحلُمُه وَوقاواخلصلة اخلامسة: 

من كل سليم، فإن اهلل تعاىل َعَصمه، من َنْزِغ ازهوى، وَطْيِش الُقدرة هبفوة أو َعْثرة، ليكون 

ته رؤوفًا، وعىل اخللق َعطوفًا.  بُأم 

 ِحفُظه للَعْهد، ووفاُؤه بالَوْعد، فام َنَقض ملحافظ عهدًا، والواخَلْصلة السادسة: 

َيم،  أخَلَف مُلراِقٍب وعدًا، يرى الَغْدَر من كبائر الذنوب، واإلخالَف من مساوىء الشِّ

 .يرتكُب فيهام األصعب فَيلتِزم فيهام األغلظ، و

َله اهلل تعاىل هبا عىل مجيع َخْلِقه.  فهذه ِستُّ خصال تكاملْت يف ُخُلِقه، فض 

 

  بثامِن خصال:ـ وأما الوجه الثالث يف فضائل أقواله، فمعَتَبر  3

أويت من احلكمة البالغة، وُأعطَي من العلوم اجلَّمة الباهرة، وهو اخَلْصلُة األوىل: 

ّية، مل يقرأ كتابًا، وال درس علاًم، وال َصِحب عاملًا وال ُمعلِّاًم، فأتى صىل اهلل  ُأّمي  من ُأّمٍة ُأمِّ

ما أبان، وإحكام ما َأظهر، فلم َيْعُثر  عليه وسلم بام هَبَر العقول، وأذَهَل الِفَطن، من إتقانِ 

 فيه بزَلل، يف قوٍل أو عمل.
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ِحفُظه ملِا أطلعه اهلل تعاىل عليه، من ِقَصص االنبياء مع األمم، واخَلْصلة الثانية: 

وأخبار العامل يف الزمن األقدم، حتى مل َيعُزب عنه منها صغري وال كبري، وال َشذ  عنه منها 

 قليٌل وال كثري.

ع بأظهِر دليل، وبياُنه بأوضح تعليل، حتى مل خَيُرْج صلة الثالثة: واخل إحكاُمه ملا رَشَ

: ))أوتيُت (ص )عنه ما يوجُبه معقول، وال َدَخَل فيه ما َتدَفُعه الُعقول، ولذلك قال

جوامع الَكلِم، واخُترِصَ يل الكالُم اختصارًا((. ألنه نب َه بالقليل عىل الكثري، فكف  عن 

 ة، وكَشف عن اجلهالة.اإلطال

ما أَمَر به من حماسن األخالق، وَدعا إليه من ُمستحَسن اآلداب، واخلصلة الرابعة: 

 وَحث  عليه من ِصلِة األرحام، وَنَدَب إليه من التعطُِّف عىل الضعفاء واأليتام.

ثم ما هنى عنه من التباُغض والتحاُسد، وكف  عنه من التقاطع والتباُعد، لتكوَن 

ضائُل فيهم أكثر، وحماِسُن األخالق بينهم أنرَش، وُمستحَسُن اآلداِب عليهم أظهر، الف

ٍة  ُق فيهم قوُل اهلل تعاىل: )كنتم َخرْيَ ُأم  ويكونوا إىل اخلري أرسع، ومن الرشِّ أمنَع. فيتحق 

قوا  واِجَره، ُأخِرَجْت للنّاس، تأُمرون باملعروف، وَتنَْهْوَن عن املنكر(. فَلِزموا أوامَره، وات  

ُك  فتكامَل هبم َصالُح دينهم وُدنياهم، حتى َعز  هبم اإلسالُم بعَد ضعِفه، وذل  هبم الرشِّ

ه، فصاروا أئمًة أبرارًا، وقادًة أخيارًا.  بعد ِعزِّ

ه واخلصلة اخلامسة:  ُوضوُح جوابِه إذا ُسئل، وُظهوُر ِحجاِجه إذا جوِدل، ال حَيْرُصُ

ز، وال ُيعاِرُضه َخْصٌم يف جدال، إالّ كان جواُبه أوضح، وِحجاُجه ، وال َيقَطُعه َعجْ ّي عِ 

 أرجح.
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أنه حمفوُظ اللسان من حتريٍف يف قول، واسرتساٍل يف خرٍب يكون واخلصلة السادسة: 

ه نا ًا يشءإىل الكذب منسوبًا، وللصدِق جُمانبًا، فإنه فإنه مل َيَزْل مشهورًا بالصدق يف َخرَبِ

دق َمرقومًا، وباألمانة َموسوما.وكبريًا، حتى صار ب  الصِّ

به َحَسدًا، ومنهم  ُن ِصدَقه قبل اإلسالم، فمنهم من كذ  ها تتيق  وكانت قريش بَأرْسِ

به استبعادًا أن يكون نبيًا أو رسوالً. ولو َحِفظوا عليه ِكذبًة  به عنادًا، ومنهم من كذ  من كذ 

 يبه يف الرسالة.نادرًة يف غري الرسالة، جلعلوها دلياًل عىل تكذ

ومن َلِزَم الصدَق يف ِصَغره، كان له يف الكرب ألَزم، ومن ُعِصَم منه يف حقِّ نفسه، 

 كان يف ُحقوِق اهلل تعاىل أعَصم. وَحْسُبك هبذا َدْفعًا جلاِحد، وَرّدًا ملعانِد.

رتِسُل كالمه إّباَن حاجتِه، واالقتصاُر منه عىل َقْدِر كفايتِه، فال َيسواخلصلة السابعة: 

فيه، وال حُيِْجُم عنه، وهو فيام عدا حالتْي احلاجة والكِفاية، أمجُل الناِس َصْمتًا، وأحسنَُهم 

، ولذلك ُحِفَظ كالُمه حتى مل خَيَْتل، وَظَهَر َرْوَنُقُه حتى مل َيْعَتّل، واسَتعَذَبْته أيوقاراً  َسْمتاً 

نًا يف ال  ُكُتب.األفواه، حتى بقي حمفوظًا يف القلوب، وُمدو 

أنه أفصُح الناس لِسانًا، وأوَضُحهم بيانًا، وأوَجُزهم كالمًا، واخلصلة الثامنة: 

هم َمعايَن، ال َيظَهُر فيه َن كثرٌي من جوامع َكلِمه فالتكلُّ  واْجَززُهم ألفاظًا، وأصحُّ ، وقد ُدوِّ

وال  ومن كالمه الذي ال ُيشاَكُل يف فصاحته وبالغته، ومع ذلك فال يأيت عليه إحصاء،

َيبُلُغه استقصاء. ولو ُمِزَج كالُمه بغريه لتمي ز بأسلوبه، ولَظَهر فيه آثاُر التنافر، فلم َيلتبس 

ه من باطِله، وَلباَن ِصدُقه من كذبِه.  َحقُّ

 

 ـ وأما الوجه الرابع يف فضائل أفعاله، فمخَتَبر بثامِن ِخصال: 4
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فأْذَعنَْت به النفوُس طْوعًا، وليس  ُحُسن سريته، وِصّحُة ِسياستِه،اخَلْصلة األوىل: 

 .ذلك بالسهل اليسري، إالّ ملن كان مع التأييد اإلزهي ُمعانًا بَحْزٍم صائب، وعْزٍم ثاقب

و كان مأمورًا بام رشع، فهي احُلّجُة القاهرة، ولئن كان جمتهدًا فيه فهي اآليُة الباهرة، 

ْت قواعُده عىل األبد ـ حتى انتَقَل عن َسَلٍف إىل َخَلف تزداُد فيهم  وحسُبك بام استقر 

ُته، وَيَرْونه نظامًا ألعصار تتقل ُب رُصوُفها، وخيتلف مأل وُفها ـ أن حالوُته، وتشتدُّ فيهم ِجد 

 يكون ملن قام به ُبرهانًا، وملن ارتاب به بيانًا.

أنه مَجَع بني رغبِة من استامل، ورهبِة من استطاع، حتى اجتمع واخَلْصلة الثانية: 

الفريقان عىل ُنرصتِه، وقاموا بحقوِق دْعوتِه، َرَغبًا يف عاجل وآجل، وَرهبًا من  ائٍل 

َيم والطباع يف  االنقياد الذي ال َينتظُم بأحدمها، وال َيستديُم إالّ هبام، وناِ ل، الختالِف الشِّ

 فلذلك صار الّدين هبام مستقرًا، والصالح هبام مستمرًا.

ط، واخَلْصلة الثالثة:  عه من الدين عن الُغلوِّ والتقصري، إىل التوسُّ أنه َعَدَل فيام رَشَ

ٍف  وتقصري، وليس ملا جاَوَ  العدَل حظ  وخرُي األمور أوساُطها. ألنه الَعْدُل بني طَريَفْ رَسَ

 من رشاد، وال نصيٌب من َسداد.

أنه مل َيِمْل بأصحابه إىل الدنيا، وال إىل َرْفِضها، وإنام أَمرهم فيها واخَلْصلة الرابعة: 

باالعتدال، وقال: ))خرُيكم من مل يرُتْك ُدنياه آلِخَرتِه، وال آِخرَته لدنياه، ولكن خرُيكم من 

 ذه وهذه(. ألن االنقطاع إىل أحدمها اختالل، واجلمَع بينهام اعتدال.أَخَذ من ه

نيا، فارحتلوها ُتَبلُِّغكم اآلِخرة((. وإنام  وقال صىل اهلل عليه وسلم: ))نعم املطّيُة الدُّ

ُد املرُء آلخرتِه، ويستكثر فيها من طاعتِه، وألنه ال خيلو تارُكها  كانت كذلك، ألن منها َيتزو 

ل َكّل، ويف الثاين ُمسَتَذّل. من أن يكون  حمرومًا ُمضاعًا، أو مرحومًا ُمراعى، وهو يف األو 
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َتصّديه ملعامِل الدين، ونواِ ل األحكام، حتى أوضح لأُلّمة ما واخَلْصلة اخلامسة: 

َل زهم ما جيوُ   ُكلِّفوه من العبادات، وبنّي زهم ما حَيِلُّ وحَيُرُم من ُمباحاٍت وحمظورات، وفص 

متنُع من عقود ومناكَح وُمعامالت، حتى احتاَج أهُل الكتاب يف كثرٍي من معامالهتم وي

ِع غريه.  وَمواريثهم لرشِعه، ومل حَيَتْج رشُعه إىل رَشْ

َد لرشعه ُأصوالً َتُدلُّ عىل احلواد  امُلْغَفلة، وُتستنَْبُط زها االحكام املعل لة،  ثم مه 

لتباس بعد انقطاعه، ثم أَمَر الشاهد أن ُيبلَِّغ الغائب، فأغنى عن َنصٍّ بعد ارتفاعه، وعن ا

فقال صىل اهلل عليه وسلم: ))بلِّغوا وال تْكِذبوا عيّل، فُرب  ُمبل ٍغ أوعى من سامع، وُرب  

َع من نصٍّ وتنْبيه، وعم  الناس بام أمر من  حامِل فقٍه إىل من هو أفَقُه منه((. فأحَكَم ما رَشَ

يا، حارٍض وبعيد، حتى  يا، وملا َتقل ده من حقوِق األُّمة ُمَوفِّ َله من الرشع ُمَؤدِّ م  صار ملا حَتَ

لئال يكون يف حقوق اهلل َ َلل، وال يف مصالح األّمة َخَلل، وذلك يف ُبرهٍة من  مانه، أوَجز 

 وأنَجز، وما ذاك إالّ بديٌع ُمْعِجز.

طوا بجهاته، وأحدقوا بَجنَباته، انتصاُبه جلهاِد األعداء، وقد أحاواخَلْصلة السادسة: 

، وعز  به من َذّل، فجمع بني التصّدي  وهو يف ُقْطٍر مهجور، وَعَدٍد حمقور، فزاد به من َقل 

 لرشع الدين حتى َظَهر وانترَش، وباالنتصاب جلهاد العدو حتى َقَهر وانترص.

ه، به من الشجاعة يف ُحروبه، والن جدِة يف  صما َخ واخَلْصلة السابعة:  ُمصابرِة َعدوِّ

فإنه مل َيشهد َحْربًا إالّ صاَبَر حتى انجَلْت عن َظَفٍر أو ِدفاع، وهو يف َموقِفه مل َيُزْل عنه َهَربًا، 

 وال انحا  منه َرَغبًا، بل َثَبَت بقلٍب آمن، وجْأٍش ساكِن.

خاء واجلود، حتى جاَد بكل موجود، وآَثَر واخَلْصلة الثامنة:  بكل ما ُمنَِح من الس 

 مطلوب وحمبوب، ومات وِدْرُعُه َمرهونٌة عند هَيودّي.
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 فهو كام قال الشاعر: 

 َشِهَد األناُم بفضلِِه حتى الِعداوالَفْضُل ما َشِهَدْت بِه األعداءُ 

وحقيٌق بمن َبَلغ من الفضائل غايَتها، واستكَمَل لغاياِت األمور آلتها، أن يكون 

اًل، وللقيام  اًل، وأن َيُعم  به الصالح، وَينَْحِسَم به لزعامِة العامَل ُمؤه  بمصالح اخللق ُموك 

اًل.  الفساد، وال غاَيَة بعد النُّبّوة، فاقتىض أن يكون زها أهاًل، وللقيام هبا مؤه 

ْت به حني ُبِعَث رسوالً، وهَنََض بُحقوِقها حني قام هبا كفياًل،  ولذلك استقر 

ه، وكلُّ ُمَتناِسَبنْيِ ُمَتشاكِالِن، وكلُّ ُمَتشاكِلنِي مؤتلِفان، وكلُّ فناسَبْته، ومل َيْذَهْل زها حني أَتتْ 

 مؤتلَِفنِي متفقان، واالتفاُق ِوفاق، وهو أصُل كلِّ انتظام، وقاعدُة كلِّ التئام.

تِه، وأظهِر األماراِت يف ِصْدِق  فكان ذلك من أوضح الشواِهِد عىل ِصّحِة ُنبو 

 رسالتِه، ((.

ٍف.انتهى كالُم ا   ملاوردي ملخصًا مع  يادة وترصُّ

 .)الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم. للشيخ عبدالفتاح أيب غدة(

 

ن طريقة القدوة الصاحلة تساعد يف غرس الفضائل يف نفوس ُنعيد ما قلناه يف البداية: أ

الطالب، حيث يقتدي الطالب دائام بمعلميهم، وإذا مل يراع املعلم احلكمة يف أقواله 

 ينتقلها سيئات إىل نرجوه  وأفعاله وترصفاته انتقلت منه إىل التالميذ، وتبدل النفع الذي

 املعلم أكان سواء املعلم فإن ثم فيهم، ومن طبيعية وسارت أخرى مواطن إىل عنه الطالب

راقيا يف معاملته صادقا يف القول والفعل، بناء عىل ذلك عليهم،  طالبه، عطوفا مع مهذبا

 ب ونمت اجلوانب اخللقية واالجتاهات الدينية واالجيابية لديه.سلوك الطال
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*** 

 طر يقة األحداث اجلار ية-14

 
يف حني املنظامت الرفاهية، و يف  من امليديا و تنوع وسائلها، و خاصة ًقنواهتا 

التلفزيونية  ابتدأ التدريس بطريقة األحدا  اجلارية يف املعاهد واجلامعات بشكل 

يعد توظيف األحدا  اجلارية من االجتاهات احلديثة يف تدريس الدراسات أكرب. و 

االجتامعية، إذ أن سمة التغري هي السمة الرئيسة التي يتصف هبا هذا العرص ويعود 

ذلك للتحوالت الكبرية يف جمال املعرفة والتكنولوجيا ونتيجة للتحوالت الكبرية 

فوق اخليال، وترتب عليها يبرسعة والرسيعة يف جمال التكنولوجيا فالعلم يسري 

جمموعة من املشكالت، وصاحبها أيضًا تطور رسيع يف وسائل االتصال، التي 

أصبحت يومًا بعد يوم تزداد بشكل مذهل، و بسبب هذا التطور الرسيع يف شتى 

املجاالت، حتول العامل من خالله إىل بقعة صغرية، ال اعتبار للحدود اجلغرافية يف 

تواصل الثقافات مع بعضها البعض أمرًا سهاًل، ومن هنا جاءت ذلك مما جعل 

أمهية ربط األحدا  اجلارية بالعملية التعليمية التعلمية حتى نواكب التطور 

والتغري، وحتقق ازهدف األسمى زها يف تنمية شخصية املتعلم املتزنة. وبالتايل فإن 

الطالب، ويعمل  استخدام وتوظيف األحدا  اجلارية قد يسهم يف بناء شخصية

عىل ربط بيئة املتعلم بالقضايا املجتمعية البار ة وبذلك تثري اهتاممه ونجعله يفكر 

باملشكالت والقضايا االجتامعية والسياسية يف بالدنا. كام أن ربط ودمج اجلغرافيا 
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والتاريخ من خالل األحدا  اجلارية جتعل املنهاج أكثر متعة وحتديًا عند الطلبة، 

ن تفسري الكوار  الطبيعية التي حتد  يف العامل من خالل ما يشاهدونه ومتكنهم م

 .يف خمتلف أنحاء العامل، كام متكنهم من حتديد أثر اإلنسان فيها وتأثريه هبا

  اجلارية يمكن أن تكون عىل مستوى احلي أو القرية أو املحافظة أو افاألحد

تكون حملية، ال تثري إال اهتامم القطر أو العامل بأرسه، وعىل هذا فبعض األحدا  قد 

من يعيش فيها. فقد يكون حاد  سري مروع يف قرية من القرى يشكل حدثًا جاريًا 

بالنسبة زهذه القرية أو االنتخابات البلدية يف بلدة ما قد تكون حدثًا جاريًا هيم تلك 

ري البلدة دون غريها، أما القضايا املعارصة فهي أوسع من األحدا  اجلارية، فكث

من القضايا املعارصة متتد جذورها إىل املايض وما تزال حتى وقتنا احلارض كالقضية 

 الفلسطينية.

كام أن كثريًا من القضايا املعارصة يتخللها كثري من األحدا  اجلارية التي قد 

حتد  يوميًا أو عىل فرتات متقطعة كأحدا  االنتفاضة الفلسطينية وأحدا  القتل 

 س يف األرايض العربية املحتلة.اليومية التي متار

 
 -ولقد تعددت اآلراء حول تعريف األحداث اجلارية فمنها: 

األحدا  اجلارية: هي انبعا  احلياة واحلركة يف املوقف التدرييس طريقة

التعليمي يف الدراسات االجتامعية واالستفادة من اهتاممات اإلنسان املعارصة 

  حياته اليومية. والطرق والوسائل التي يتعامل معها يف
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األحدا  اجلارية: هي التي وقعت يف املايض القريب أو وقعت أمام أعيننا 

اآلن أو هي عىل وشك الوقوع ألن ما سوف حيد  غدًا أو يف األسابيع املقبلة أو 

األشهر القليلة املقبلة يمكن أن نالحظ مقدماهتا وإرهاصاهتا فيام يقع حتت أعيننا 

 . اآلن

 ة هي:األحداث اجلاري

كل ما حيد  من تغريات يف البيئة املحلية للتلميذ أو ما جياورها، ويكون 

لذلك التغيري أثر عىل اجتاهات الفرد وأنشطته املختلفة سواء كانت ثقافية أو 

 اقتصادية. 

كام ويطلق مصطلح األحدا  اجلارية: عىل كل التغريات اليومية التي حتد  يف 

عىل نشاط الطالب الثقايف واالجتامعي والسيايس وقد  املجتمع أو يف العامل، وله أثر

تكون األحدا  وقعت باألمس القريب ونرشت بالصحف اليومية أو حواد  

وقعت منذ أسبوع وسجلت يف املجالت األسبوعية، أو حواد  وقعت منذ شهر 

ونرشت يف دورية شهرية، وأحيانًا تعترب األحدا  اجلارية حواد  وقعت منذ 

 ما  الت تؤثر عىل املجتمع الذي يعيش فيه الطالبسنة، ولكنها 

 

  -مصادر األحداث اجلارية: 

من أهم املصادر التي يمكن للمعلم الرجوع إليها الختيار ما يناسب املنهاج 

من أحدا  جارية لتحقيق األهداف التدريسية هي: وسائل اإلعالم املختلفة من 
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كاريكاتريية سياسية واجتامعية إذاعة، وتلفا ، وصحف، وجمالت، ورسوم 

 واقتصادية وحمارضين ورحالت ميدانية.

 
 : وال بد للمعلم عند استخدام األحداث اجلارية أن يراعى ما ييل

 مستوى التالميذ وفهمهم. 

 موضوع الدرس وأهدافه. 

الفروق الفردية بني التالميذ. املادة العلمية من حيث وضوحها وخلوها من 

 املصطلحات الصعبة أو غري املألوفة. 

وأن يكون احلد  ذا معنى، وتتوفر وسائل تعليمية مناسبة ويكون لدى املعلم 

 ع بصورة مالئمة. القدرة عىل تناول املوضو

 
 : وجيب أن يتصف احلدث اجلاري بام ييل

ويعني أن حتتوي املادة املنتقاة حول احلد  ما يدل عىل صدقها ودقتها  ، الصدق

 ءبالنسبة للمستوى املحيل والقومي و العاملي وعىل معلم الدراسات االجتامعية الكف

 التأكد من صدق املادة املنتقاة قبل تقديمها للتالميذ.

القومية ويرتبط بذلك مدى أمهية احلد  عىل املستويات املحلية و األمهية،

والعاملية، للفرد واملجتمع ويتم اختيار املعلم ملادة األحدا  اجلارية والقضايا 

 املعارصة املرتبطة بتأثريها عىل املستويات املختلفة. 
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ويعني أن يكون ملادة احلد  أثرًا ملموسٌا عىل األفراد والدول كأن تكون  ، األثر

وار  طبيعية أو برشية أو أوبئة األحدا  متصلة بخالفات عسكرية بني الدول أو ك

 أو ثورات. مما يساعد التالميذ عىل متابعة األحدا  وفهم مسبباهتا. 

احلداثة، أن تتضمن اكتشافات وتطورات اجتامعية واقتصادية وسياسية وثقافية 

 وعلمية نلمسها يف ارض الواقع. 

تالميذ القدرة االرتباط باملستقبل، إن الغاية من األحدا  اجلارية أن تنمي يف ال

عىل الفهم والنقد والتنبؤ والربط بني املقدمات والنتائج والتطورات املستقبلية حمليًا 

 وقوميًا وعامليًا. 

إن يكون احلد  أو املادة املنتقاة تعالج قضية عامة ومستمرة  االستمرار، 

 وكذلك ترتبط بحادثة أو قضية أخرى وبالتايل يتوفر فيها بعد االستمرارية. 

ويرتبط ذلك برضورة التأكد من مصادر املعلومات املتصلة باحلد   نوعية املصدر، 

سواء كانت صادرة عن جهة رسمية موثوق هبا أو أحد وكاالت األنباء أو العلامء 

 الثقاة أو احلكومة. 

ويرتبط بتعدد وجهات النظر التي تتناول مادة احلد  بالتفسري  التعدد، 

جية وبالتايل يتيح للطالب أن يفرق بني الرأي واحلقيقة والعرض واملناقشة واملنه

تسعى ووجهات النظر واآلراء املوضوعية واآلراء املفروضة بام يتفق واألهداف التي 

وبالتايل ث بأهداف تدريس الدراسات االجتماعية احدمادة األلتحقيقها وارتباط 

 حتقيق أهداف مادة الدرس.
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 : وربطها بالدراسات االجتامعية الغرض من دراسة األحداث اجلارية

مالئمة هذه األحدا  للطلبة وربطها بام جيري ومناقشتها بفاعلية مع الطلبة يف 

الغرفة الصفية إثارة االهتامم عند الطلبة نحو األحدا  اجلارية، والتي جتعل الطلبة 

 يف شغف نحو التعليم وأن نثري تفكريهم نحو ما جيرى حوزهم من أحدا  

ربط األحدا  اجلارية يف منهاج الدراسات االجتامعية ومناقشتها مع  العمل عىل

 الطلـبة يف وقتها وبـدون تأخـري.

 
 أمهية استخدام األحداث اجلارية يف تدريس الدراسات االجتامعية: 

ويمكن أن نرب  أمهية استخدام األحدا  اجلارية يف الدراسات االجتامعية، 

 والتاريخ بشكل خاص بام ييل: 

يؤدي استخدام األحدا  اجلارية إىل تعديل اجتاهات التالميذ وتنمية  -

مهاراهتم يف الربط بني احلد  اجلاري ومكانه و مانه والظروف املحيطة به 

ومجع املعلومات من املصادر املختلفة، وأدراك التغريات والتنبؤ عن 

 . املستقبل

كوين األحكام تساهم األحدا  اجلارية يف تكوين العقلية العلمية وت -

 املستقلة والتمييز بني وجهات النظر وبالتايل تساعد عىل تنمية التفكري الناقد 

تساعد عىل إثارة دافعية الطلبة وبالتايل  يادة التشويق واالنتباه لدهيم -

 وذلك الرتباط املادة باملجتمع الذين يعيشون فيه 
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تنمية القدرة عند الطلبة عىل اختيار املصادر ذات العالقة يف  -

موضوع دراستهم وبالتايل تكسب الطلبة تنمية معارف متكاملة من املصادر 

الكثرية لفهم املشكالت، وتنمية مهارات التفكري العلمي املوضوعي 

 والقراءة واالستامع واملناقشة وتقييمها والوصول إىل النتائج 

تخدام األحدا  اجلارية عىل تنمية التفكري الناقد وذلك يساعد اس -

من خالل املسائل اخلالفية التي فيها وجهات نظر خمتلفة وبالتايل القدرة عىل 

اُتاذ القرار والتمييز بني الرأي واحلقيقة والتنبؤ بام ستكون عليه األحدا  يف 

 املستقبل والتمييز بني مصادر املعلومات املختلفة 

ستخدام األحدا  اجلارية عىل تربية الطلبة تربية سياسية يساعد ا -

سليمة من خالل تنمية الوعي باملشكالت االجتامعية والسياسية 

واالقتصادية وتتبع حقيقة تغري تلك املشكالت عىل املستوى املحيل 

تساهم  -واإلقليمي والعاملي وفهم احللول التي تقرتح لتلك املشكالت 

ل مادة الدراسات االجتامعية ومادة التاريخ بشكل األحدا  اجلارية يف جع

خاص مادة حيه، وكذلك فهي تعّد جرسًا بني قاعة الدرس واملحيط 

اخلارجي، واملعلومات التي يمكن للطالب استخدامها يف احلياة طرق 

 استخدام األحدا  اجلارية يف التدريس
 

 : تتعدد طرق استخدام األحداث اجلارية كالتايل
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عات الدراسة ذات الصلة بام يقع من األحدا  اجلارية يف ربط موضو- 1

 البيئة واُتاذها وسيلة إلثارة انتباه الطالب

دراسة تلك األحدا  يف فرتة حمددة من احلصص أو يف حصص كاملة - 2

 خالل األسبوع. 

تكليف بعض التالميذ بإذاعة بعض املعلومات املتعلقة باألحدا  اجلارية يف - 3

 ية. اإلذاعة املدرس

 مجع معلومات عن أحدا  جارية وعمل جملة احلائط املدريس - 4

يقوم املعلم بربط احلد  اخلارجي موضوع الدرس بطريقة غري مبارشة وذلك - 5

خالل سري الدرس دونام ُتطيط لذلك من قبل مثل مشاهدة املعلم مع طالبه 

يتم هذا حاد  سري يف الطريق، ويكون زهذا احلد  ارتباط مع مادة الدرس، و

 الربط تسهياًل للدراسة وتقريب أهداف الدرس إىل أذهان التالميذ.

 
 صعوبات استخدام األحداث اجلارية:

اخلوف من رد الفعل غري املشجع من املدرسة واملجتمع سواء من جانب -1

مدير املدرسة أو من املرشف أو أولياء األمور عىل اعتبار أهنا خارج املنهج هذا من 

نب آخر فإن إحضار جريدة إىل املدرسة مثاًل، وقراءهتا يف غرفة جانب، ومن جا

الصف يعترب يف بعض األحيان خروجًا عن املنهاج املقرر وقد يعترب مضيعة للوقت 

ال مربر له، وإحضار مذياع إىل غرفة الصف من أجل سامع خطاب معني لرجل 

يتناول قضايا  سيايس أو حاكم معني، قد يعترب خروجًا عن أهداف الرتبية، ألنه
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سياسية ليس للطالب هبا حاجة وكذلك خوف املعلم من استخدام األحدا  

 اجلارية العتقاده أهنا تعيق اخلطط الزمنية لتنفيذ املنهاج مما يعرضه للمساءلة.

اخلوف من قلة مصادر األحدا  اجلارية التي يمكن أن يستخدمها = 2

تناولت املوضوع بيشء من اإلسهاب  املعلم يف التدريس أو قد ال جيد املعلم مصادر

والتفصيل فيقع يف نوع من اإلحراج مع طالبه لذلك جيب أن يتمتع بوعي كامل 

بطبيعة احلد  املعروض وقدرته عىل إدارة النقاش والعمل بشكل مجاعي مع 

 الطالب يف احلصول عىل املعلومات.

املعلم هتتم نظام االمتحانات، حيث نجد أن االمتحانات التي يعدها - 3

باملستويات الدنيا من التفكري، وبالتايل جيد صعوبة يف استخدام األحدا  اجلارية. 

واملعلم الكفء هو القادر عىل تدريب تالميذه ونفسه عىل استخدام األحدا  

 اجلارية يف التدريس

قلة الوسائل التعليمية الال مة للتدريس باستخدام األحدا  اجلارية من - 4

وتقارير وخرائط غري الوسائل التقليدية التي حيرص املدرس عىل صور ونرشات 

توفريها وبالتايل عجز املدرسة عن احلصول عىل وسائل حديثة تتامشى مع 

 التطورات يف األحدا  مما يشكل عائقًا أمام املعلم يف استخدامه زها.

طلب ذلك، ألن فيها تناقضات كبرية يف آراء التالميذ، وبحاجة إىل -5

عن هذه  ييز بينها، وترجيح أحدها عىل اآلخر لذلك يعترب املعلم أنه يغنالتمي

 .النقاشات فقدان املعلم ملهارة إدارة النقاش داخل غرفة الصف
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*** 
  

  

 

 

 

 طريقة التعليم عن ُبعد -15

فيمكن أن نع بأنه نقل برنامج تعليمي من ": خمترصًا للتعليم عن بعد تعريفاً  رِّ

وهيدف إىل جذب  "جغرافيًا  "مؤسسة تعليمية ما  إىل أماكن متفرقةموضعه يف حرم 

 طالٍب ال يستطيعون حتت الظروف العادية االستمرار يف برنامج تعليمي منضبط.

فرصة أخرى للتعليم اجلامعي، أو تصل إىل طالبني هذه الفرص والربامج تتيح لل 

أو اإلعاقة اجلسدية، هذا سواء من حيث ضيق الوقت أو املسافة  األشخاص األقل حظاً 

عدا عن أن هذه الربامج تساهم يف رفع مستوى األساس املعريف للعاملني وهم يف موقع 

 عملهم.

 
 خطأ شائع:
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هناك خطأ شائع يف اعتبار أن التعليم عن بعد هو مرادف للتعليم عرب اإلنرتنت. و 

ليم عن بعد و لكن وسائل التع أكرب أحد اإلنرتنتيف واقع األمر فإن التعليم من خالل 

 نظرًا النتشار األول فإنه اعترب يف أحيان كثرية مرادًفا للتعلم عن بعد.

 تطور وسائل التعليم عن بعد:

بدأ التعليم عن بعد من خالل بعض اجلامعات األوربية و األمريكية يف أواخر 

وكانت السبعينات التي كانت تقوم بإرسال مواد تعليم خمتلفة من خالل الربيد للطالب، 

بدوره  الطالبهذه املواد تشمل الكتب، و رشائط، التسجيل و رشائط الفيديو، كام كان 

يقوم بإرسال فروضه الدراسية باستخدام نفس الطريقة. و كانت هذه اجلامعات تشرتط 

ألداء االختبار النهائي الذي بموجبه يتم منح الشهادة  اجلامعةحضور الطالب بنفسه ملقر 

ب. ثم تطور األمر يف أواخر الثامنينات ليتم من خالل قنوات الكيبل و القنوات للطال

رائدة يف هذا املجال. و يف أوائل التسعينات  شبكة األخبار الربيطانيةالتليفزيونية و كانت 

حمل  الربيد اإللكرتوينظهرت اإلنرتنت بقوة كوسيلة اتصال بديلة رسيعة و سهلة ليحل 

 الربيد العادي يف إرسال املواد اخلفيفة و الفروض.

و يف أواخر التسعينات و أوائل القرن احلايل ظهرت املواقع التي تقدم خدمة 

، وهي اخلدمة التي شملت املحتوى للتعليم الذايت الويبمتكاملة للتعليم عن طريق 

باإلضافة إلمكانيات التواصل و التشارك مع  مالء الدراسة من خالل ذات املوقع أو 

و )عن طريق الفيسبوك وإسكائب الربيد اإللكرتوين. و حديثًا ظهرت الفصول التفاعلية 

التي تسمح للمعلم أو املحارض أن يلقي دروسه مبارشة عىل عرشات الربامج األخرى(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8
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دون التقيد باملكان بل و تطورت هذه األدوات لتسمح  املعمورةالطالب يف مجيع أنحاء 

 بمشاركة الطالب باحلوار و املداخلة.

 أدهدا: التعليم عن بعد:

 عي لدى أفراد املجتمع.اإلسهام يف املستوى الثقايف والعلمي واالجتام-1

إعداداملؤهلني يف بعض املجاالت كام يعمل عىل تاليش ضعف اإلمكانيات يف -2

 املدربني

 وأعضاء هيئة التدريس.

العمل عىل توفري مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد عىل تقليل الفروق -3

وتقنيات تعليم  ائطبني املتدربني وذلك من خالل دعم املؤسسات التدريبية بوس الفردية

 .متنوعة وتفاعلية

، تدريس التقليديالفرصة التي يوفرها جمال التعليم عن بعد، أهم وأكرب من ال -4

حيث إن الرتتيبات الدقيقة املطلوبة للتعليم عن بعد، حتّسن من مهاراهتم التدريسية بشكل 

عام ومن نمط مشاعرهم نحو طالهبم. وهكذا فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم 

 عن بعد، تقابلها الفرص: 

 لوصول إىل مجهور أكرب من الطلبة. ل-

 حضور احللقات الدراسية الصفية.  تلبية حاجة الطلبة غري القادرين عىلل-

 .قامة حلقة وصل بني الطلبة من مناطق اجتامعية وحضارية واقتصادية خمتلفةإل-

 .حاجات الطالب التي جيب توفريها  
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لدى الطالب بالراحة جتاه طبيعة التعليم  اإن العمل بفاعلية يتطلب تولد شعور

 والتعلم عن بعد.

بذل اجلهود لتسخري نظام التوصيل لتحفيز الطالب حيث جيب أن تُ 

ومالءمة حاجاهتم عىل أفضل وجه، ذلك من حيث مضمون األشكال املفضلة من 

 التعلم. وفيام ييل االسرتاتيجيات التي تساعد عىل تلبية حاجات الطلبة: 

مساعدة الطالب كي يعتادوا ويشعروا باالرتياح لتكنولوجيا التوصيل  -

حوا قادرين عىل حل املشاكل التقنية التي يمكن أن تظهر. وحتضريهم ليصب

والرتكيز عىل حل املشاكل املشرتكة بدالً من إلقاء اللوم عىل املصاعب التقنية التي 

 قد حتد  من وقت آلخر. 

تعزيز الوعي واالرتياح لدى الطالب بخصوص أنظمة االتصاالت  -

 اجلديدة التي  تستعمل خالل احللقة الدراسية. 

التعامل بحساسية مع أنظمة االتصاالت املتباينة واخللفيات احلضارية  -

املتعددة. فعىل سبيل املثال، جيب التذكر بأن الطالب ربام خيتلفون يف قدراهتم 

اللغوية، كام أن روح النكتة مسألة ذات خصوصية حضارية، لذلك فإن استيعاهبا 

 لن يكون بنفس الطريقة من قبل اجلميع.

سة اخللفية االجتامعية واحلضارية للطلبة ولتجارهبم وخرباهتم فهم ودرا -

 من اسرتاتيجيات التعليم عن بعد. 

تذكر رضورة أن يامرس الطلبة دورًا فاعاَل يف احللقة الدراسية التي  -

تصلهم عن بعد وذلك بأخذ  مام املسؤولية بخصوص تعّلمهم بصورة 
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 استقاللية. 

ن حيث التوافق مع التواقيت املتعارف عليها الوعي الكايف حلاجات الطالب م -

 للجامعات.

 

 أمثلة واقعية:

 باملدينة املنورة.اجلامعة العربية املفتوحة ، 

 بفلسطني.جامعة القدس املفتوحة ، 

 بدمشق.اجلامعة السورية املفتوحة ، 

 بكراتيش.جامعة اللغة العربية املفتوحة ، 

 بإسالم آباد.جامعة العالمة إقبال املفتوحة ، 

 .جامعة إستنبول املفتوحة، برُتكيا 

 

 :عدلية التعليم عن ُبافّع 

يتساءل العديد من املدرسني حول الكفاءة التعليمية لربامج التعليم عن بعد مقارنة 

بالربامج التي يتعلم هبا الطالب بالطريقة التقليدية )التي تتم وجهًا لوجه(. إن األبحا  

وبني التعليم التقليدي تشري إىل أن التدريس والدراسة التي تقارن ما بني التعليم عن بعد 

عن بعد يمكن أن تكون زهام نفس فعالية التعليم التقليدي، وذلك عندما تكون الوسائل 

والتقنيات مالئمة ملوضوع التعلم، هذا باإلضافة إىل التفاعل املبارش الذي حيد  بني 

 .ألوقات املحددة واملالئمةطالب وآخر والتغذية الراجعة من املدرس للطالب يف ا
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 :وتتموقع الفعالية بني إدارة حمكمة وتوفري الوسائل والتمويل الال مني

 

 
 

 :عدالوسائل املستعملة يف التعليم عن ُب 

هناك جمال واسع من اخليارات التكنولوجية املتاحة أمام املدرس عن بعد والتي 

 ة هي: يتنحرص ضمن أربعة أصناف رئيس

التعليمية السمعية والتي تتضمن تقنيات االتصال  الوسائلالصوت: 

، وراديو املوجة القصرية. كام يوجد اجلامعي الصويت التخاطب وعرب بازهاتف  التفاعلية

نوع ثاٍن من الوسائل الصوتية غري التفاعلية وهي الوسائل ذات االجتاه الواحد مثل 

 أرشطة التسجيل.

تتضمن الصور الثابتة كالرشائح  الفيديو: وسائل الصوت والصورة التعليمية

الصورية، والصور املتحركة التي سبق إنتاجها مثل األفالم وأرشطة الفيديو، والصور 

 واجتاهني،  ةاملتحركة احلية باالشرتاك مع وسائل التخاطب اجلامعي )حيث تكون الصور

 الصوت ذو اجتاهني(.

 اتلعليم

 اإلدارة  الفعايلة اتلمويل
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ملعلومات بشكل حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر بإرسال واستقبال ا البيانات:

 إلكرتوين، فكلمة البيانات تستعمل هنا لوصف الفئة الواسعة من الوسائل التعليمية.

 ومن تطبيقات استعامل الكمبيوتر يف جمال التعليم عن بعد ما ييل:

التعليامت بواسطة الكمبيوتر: حيث يستعمل الكمبيوتر كوسيلة تعليمية مبارشة 

 ليقدم دروسًا فردية.

شكل املطبوعات عنرصًا أساسيًا يف برامج التعليم عن بعد كوهنا ت املطبوعات: 

األساس الذي تنطلق منه مجيع وسائل إيصال املعلومات األخرى والتي تتضمن أنواعًا 

الدراسية وخالصة احللقات  قرراتخمتلفة، مثل: الكتب، املرفقات التعليمية، كراسات امل

تتم عن طريق احلاسوب والربيد اإللكرتوين  االجتامعات التيوالدراسية، ودراسة احلالة. 

والتي يمكن استعامزها إلرسال الرسائل، ولوظيفة التغذية الراجعة، وغري ذلك من 

االتصاالت املستهدفة لواحد أو أكثر من أعضاء الصف. كام يمكن أن تستعمل لزيادة 

 الفاعلية بني الطالب. 

التي سبق تسجيلها حيث تستخدم لتقديم حمارضات الصف : أرشطة الفيديو

 والدروس املصورة. 

حيث يمكن استخدامه لتو يع املهام، وبث اإلعالنات الطارئة واملستعجلة : الفاكس

 واستقبال واجبات الطالب، ولتوفري التغذية الراجعة يف وقتها.

  جدًا يف هذا املجال.  الفيسبوك وإسكائب: من الربامج املتطورة
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u ند استعامل هذا األسلوب املتكامل، فإن مهمة املدرس، اختيار الوسيلة املثىل من

بني هذه اخليارات التكنولوجية. وازهدف هو إجياد مزيج من الوسائط التعليمية التي 

 تستجيب حلاجات املتعلم بأسلوب فعال تعليميًا و اقتصاديًا.

 :عداألطرا: الرئيسية الفعالة للتعليم عن ُب  

ة يف عملية التعليم عن بعد، يف باختصار أدوار األطراف الرئيسيمكن أن نِص 

 باإلضافة إىل التحديات التي يواجهوهنا كاآليت: 

إن توفري احلاجات التعليمية للطلبة هو حجر األساس جلميع الربامج  الطالب:

بذل يف هذا الفّعالة للتعليم عن بعد، وهو املقياس الذي يتم عىل أساسه تقييم كل جهد يُ 

 احلقل.

مهارات وقدرات ازهيئة التدريسية: إن نجاح أي جهود للتعليم عن بعد تقع عىل 

كاهل ازهيئة التدريسية، ففي نظام التعليم التقليدي لغرفة الصف، تشمل مسؤولية 

املدرس: تنظيم حمتويات احللقة الدراسية، وفهم أفضل حاجات الطالب. ويتوجب عىل 

: ُيعّدو أنفسهم ملواجهة حتديات خاصة، ومن هنا فعىل املدرس أناملدرسني عن بعد أن 

يطّور فهاًم عمليًا حول صفات واحتياجات الطالب املتعلمني عن بعد يف ظل غياب 

 االتصال املبارش وجهًا لوجه.

 

يّتبع مهارات تدريسية تأخذ بعني االعتبار االحتياجات والتوقعات املتنوعة واملتباينة 

 للمتلقني. 

ر فهاًم عمليًا لتكنولوجيا التوصيل، مع استمرار تركيزه عىل الدور التعليمي الشخيص يطوّ 
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 له. 

 ه حاذق للمحتوى التعليمي. يعمل بكفاءة كمرشد وموجِّ   

يف كثري من األحيان يرى املدرس أن من املفيد : – املوقع يف –املرشدون والوسطاء 

قة الوصل بني الطالب واملدرس، ولكي االعتامد عىل وسيط يف املوقع ليكون بمثابة حل

يكون دوره فاعاًل فعليه أن يستوعب وجوب تقديم اخلدمة للطالب، باإلضافة إىل 

توقعات املدرس منه. واألهم من ذلك أن يكون لدى املرشد الرغبة يف تنفيذ تعليامت 

 املدرس. 

. لتعليم عن بعدن يف عملية اوإن هؤالء األشخاص هم اجلنود املجهول: فريق الدعم الفني

إن األفراد القائمني عىل الدعم هم حقًا األساس الذي حيافظ عىل تنسيق اجلهود معًا 

 وترابطها يف جمال التعليم عن بعد. 

رغم أن اإلداريني يؤثرون عادة يف التخطيط لربنامج التعليم عن بعد ملؤسسة : اإلداريون

يرين الفنيني حاملا يصبح الربنامج قيد ما، إال أهنم كثريًا ما يفقدون السيطرة لصالح املد

التنفيذ. إن اإلداريني الفعالني يف جمال التعليم عن بعد هم أكثر من جمرد أناس يقدمون 

مون. ويعملون األفكار. إهنم يقومون جمتمعني بعملية البناء، وصنع القرار، وهم املحكِّ 

ة، لضامن أن املصادر عن قرب مع القائمني عىل األمور الفنية وعىل اخلدمات الداعم

التكنولوجية قد تم االستفادة منها يف املهمة التعليمية للمؤسسة بفاعلية. إن اليشء املهم 

هو أهنم حيافظون عىل الرتكيز عىل اجلانب األكاديمي، مع مالحظة أن تلبية احلاجات 

 مسؤوليتهم األوىل واألخرية. هي التعليمية للطالب الدارس عن بعد 
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 اسرتاتيجيات التعليم عن بعد: 

 :أوجه االختالف بني التدريس عن بعد و التدريس التقليدي

يعتمد املدرسون يف الصفوف املدرسية العادية عىل عدد من ردود األفعال التلقائية 

مثاًل، يمكن مالحظة عابرة التعليمي. فمن خالل نظرة  واملنهج لدعم إيصال املحتوى

وبة يف فهم مسألة معينة أو من يريدون التعليق أو االستفسار الطلبة الذين يواجهون صع

عن مسألة، كام يمكن مالحظة احلالة النفسية للطالب من انزعاج أو ُتبط أو تعب أو 

اإلشارات املالحظة ليقوم بإيصال  هملل. وهكذا فإن املدّرس النبيه يقوم بتلقي وحتليل هذ

 دروس معينة.املعلومة بأسلوب يتناسب وحاجات الصف خالل 

وعىل النقيض من ذلك فإن املدّرس عن بعد، ال تتوفر لديه أية إشارات مبنية عىل 

 شاشات تكنولوجية، مثل وسائل خالل املالحظة. إال أنه يمكن أن يتوفر ذلك من 

 عند والصف املدّرس بني بناء حوار إقامة إىل التوصل الصعب فمن. والصورة الصوت

 ة.التقني واملتطلبات املسافة بسبب التلقائي التفاعل تشويه

 يف التدريس عن بعد: مهارات التدريس الفعال اليت يتم استعماهلا

فإن ذلك يتطلب  يادة وتقوية املهارات  ناجحاً لكي يكون التدريس عن بعد 

 املوجودة أصاًل بشكل أكرب من تطوير قدرات جديدة.

 انتبه بشكل خاص ملا ييل: 

مية املادة التي من املمكن توصيلها بفاعلية خالل قم بدارسة واقعية حول ك -

نقل وتوفري األشخاص واملعدات(، فإن : احللقة الدراسية. بسبب العوامل )اللوجستية
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يف  واملنهج تقديم حمتوى معني عن بعد، حيتاج عادة إىل وقت أكرب مما حيتاجه نفس املحتوى

 غرف الصف التقليدية.

أسلوب التعليم واختالفه عند الطلبة، فبعضهم  االنتباه ومراعاة االختالف يف -

يتعلم بسهولة من خالل التنظيم عىل أساس املجموعات، يف حني أن سواهم يبدعون 

 عندما يعملون بشكل مستقل. 

جعلها ذات طابع تدرجيي وجتنب املحارضات انّوع نشاطات احللقة الدراسية و -

 ز عىل الطالب.والتامرين التي تركِّ  املّطولة. وّ ع طريقة عرض املحتوى مع املناقشات

قم بإعطاء طابع إنساين للحلقة الدراسية وذلك بالرتكيز عىل الطالب وليس عىل  -

 نظام التواصل. 

 فكر يف استعامل املواد املطبوعة كجزء مكمل للمواد غري املطبوعة.-

استعمل دراسات احلالة واألمثلة ذات البعد املحيل قدر املستطاع، وذلك  -

خالل  ذلك عمل كان فكلامساعدة الطلبة عىل فهم وتطبيق حمتوى احللقة الدراسية. مل

 احللقة الدراسية أرسع، كان أفضل. 

الواضح، واألسئلة املبارشة، آخذًا  لتقييمت ااستعمل اإلجيا  واجلمل القصرية ذا -

 باالعتبار أن الوصالت التكنولوجية قد تزيد من الوقت الذي يلزم الطالب لالستجابة. 

طّور خططًا لتقوية الطالب من حيث التقييم، اإلعادة، وسيلة االتصال، ولتحقيق ذلك  -

ص إىل آخر، فإن إجراء املناقشات عن طريق ازهاتف وإرسال الربيد اإللكرتوين من شخ

 قد يكون فعاالً. 
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مع الوقت سوف يتعامل املشاركون بشكٍل أفضل مع عملية التعليم عن بعد،  -

 وسريجع الوضع الطبيعي حول التدريس الفّعال. 

 أخريًا سيزداد إحساس املشاركني بالراحة مع عملية التعلم عن بعد مع الوقت.و

 

 حتسني التفاعل املتبادل و التغذية الراجعة. 

إن استعامل اخلطط الفعالة للتفاعل املتبادل والتغذية الراجعة، يمّكن املدرس من 

حتديد وحتقيق احلاجات الفردية للطالب، وذلك خالل إجياد نموذج لالقرتاحات حول 

 لتحسني التفاعل املتبادل والتغذية اعتمد ما ييل: فحتسني احللقة الدراسية. 

الدرس، وادفع املنظمني لتشجيع التفكري التحلييل  استعمل األسئلة التحضريية قبل بدء -

اجلاد، مع إرشاك مجيع الدارسني، وكن عىل علم بأن حتسني أنظمة االتصاالت السيئة 

 حيتاج إىل وقت. 

تصال معك وأن ة، اطلب من الطلبة أن يقوموا بااليف بدايات احللقة الدراسي -

عرهم بالراحة جتاه العملية ككل. وهكذا يتبادلوا فيام بينهم الرسائل اإللكرتونية مما يش

 فإهنم قد يتشاركون يف جريدة إلكرتونية معًا. 

كتب للمكاملات ازهاتفية، باستعامل رقم جماين. نّظم ساعات هذه امل نّظم ساعات -

 املكاملات بحيث تكون مسائية إذا كان غالبية الطلبة ممن يعملون خالل ساعات النهار. 

ئل التوصيل للتفاعل املتبادل والتغذية الراجعة، بحيث ادمج تشكيلة من وسا -

تتضمن املكاملات من شخص آلخر واملكاملات اجلامعية وكذلك الفاكس والربيد 
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ونظام الصوت والصورة واجتامعات الكمبيوتر. انظر  والفيسبوك وإسكائب اإللكرتوين

 ديًا.جُم يف مسألة إقامة  يارات شخصية إن كان ذلك 

مع كل موقع أو طالب أسبوعيًا إذا أمكن ذلك، وخاصة يف بداية  قم باالتصال -

احللقة الدراسية، سجل الطالب الذين ال يشاركون خالل الدرس األول، واتصل هبم 

 بشكل فردي بعد انتهاء الدرس. 

املعنونة واملدفوعة مسبقًا، وكذلك استعمل هواتف  استعمل البطاقات -

د اإللكرتوين كوسيلة للتغذية الراجعة حول حمتوى االجتامعات خارج إطار الصف والربي

 احللقة الدراسية، مالئمتها، تدرجها، مشاكل التوصيل، واالهتاممات التعليمية. 

اجعل الطلبة يكّونون جمّلة حول حصيلة أفكارهم عن مضمون احللقة الدراسية،  -

قديم وإرسال وكذلك حول التقدم الذي أحر وه عىل املستوى الشخيص، وليقم الطلبة بت

 موضوعات من هذه املجلة من وقت إىل آخر. 

اعتمد عىل اجلهة التي تقوم بعملية التسهيالت يف موقع ما وذلك لتحفيز  -

وتشجيع التفاعل عندما يرتدد الطلبة البعيدون يف توجيه األسئلة أو املشاركة. باإلضافة 

كون بمثابة العني واألذن إىل أن اجلهة التي تقدم تسهيالت يف موقع ما بإمكاهنا أن ت

 بالنسبة لك يف ذلك املوقع. 

تأكد من الطلبة بشكل فردي بأن مجيعهم تتوفر زهم فرصة كبرية للتفاعل. ويف  -

نفس الوقت قم بشكل مؤدب وحا م بإيصال رغبتك إىل بعض األفراد أو املواقع بأن 

 يتوقفوا عن احتكار وقت الصف ألنفسهم. 
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يل حول املهامت الكتابية، مع الرجوع إىل مصادر قم بإبداء رأيك بالتفص -

 بواسطة تأخري دون املهامت تلك بإعادة قم ثم. تكميلية معلومات عىل للحصول  إضافية

 إذا كان ذلك عمليًا.والفيس وإسكائب ربيد اإللكرتوين ال أو الفاكس

 

 جل التعليم عن بعد:أتطوير التدريس من  

 إىل تطوير التدريس احلاجة 

تطوير التدريس آلية وإطار للتطوير والتخطيط والتأقلم املنظم للتدريس املبني يوفر 

عىل احلاجات املحددة للدارس ومتطلبات املحتوى. إن هذه اآللية أساسية يف التعليم عن 

بعد، عندما تكون اخللفية التي جتمع ما بني املدرسني والطالب خلفية حمدودة، كام يكون 

هم يف حدوده الدنيا. رغم توفر النامذج واآلليات اخلاصة بتطوير االتصال وجهًا لوجه بين

التدريس بكثرة، إال أن الغالبية تتبع ذات املراحل األساسية للتطوير التصميم والتقييم 

 واملراجعة.

 
إىل  والغرضابدأ بتحديد احلاجة: لتدريسا غرضحّدد -: مرحلة التصميم 

 التدريس من

خالل حتديد ما هي البيانات اخلارجية التي تؤكد عىل هذه احلاجة، وكذلك ما هي  

العوامل التي أدت للحاجة إىل التدريس، وأخريًا ما هي اخلربات السابقة التي تدل عىل أن 

 مسبقًابإمكانه االستجابة إىل هذه احلاجات بفعالية. التدريس املخطط له
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ن بعد وفهم حاجاهتم بشكل أفضل، يتطلب : إن فهم الدارسني عحدد مجهورك - 

منك أن تأخذ بعني االعتبار أعامرهم، خلفياهتم الثقافية، خرباهتم السابقة، اهتامماهتم، 

ومستوياهتم التعليمية، إن هذا االهتامم الذي حيمل طابعًا شخصيًا سوف يبني للطالب أن 

 لكرتونية.املدرس هو أكرب من جمرد جهة جمهولة مرتبطة بالتكنولوجيا اإل

 :كّون أهداف التدريس -

كّون أهداف التدريس أو غايات التدريس بناًء عىل طبيعة املشكلة، وكذلك عىل 

أساس حاجات وصفات الطالب. إن األهداف هي عبارات واسعة ألغراض التدريس، 

 يف حني أن الغايات هي خطوات خاصة تؤدي إىل األهداف املرجّوة.

 :مرحلة املراجعة

ل للتحسني حتى يف احللقات الدراسية اخلاصة بالتعليم عن بعد التي تم هناك جما 

ع احلاجة إىل املراجعة. يف الواقع سوف يكون تطويرها بعناية بالغة، وكذلك فإنه جيب توقُّ 

هناك ثقة أكرب يف احللقة الدراسية التي متت مراجعتها أكثر من مثيلتها التي اعتربت ممتا ة 

 من أول مرة.

 :ميف اخلتاو

إن القيام باختصار عملية تطوير التدريس ممكن ومالئم يف بعض األحيان. إال أنه 

ال يتم عمله إال بعد األخذ يف االعتبار حاجات الدارس، ومتطلبات املحتوى، 

 والصعوبات التي تواجه كل من املدرس والطالب.
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ىل كل إن االلتزام باملبادئ اجليدة اخلاصة بتطوير التدريس لن حيقق التغلب ع

العقبات التي قد تعرتض طريق تطوير الربامج الفعالة للتعليم عن بعد. إال أهنا سوف 

 يد.للتعامل مع حتديات التدريس التي سوف تظهر بالتأك اً إجرائي اً توفر آلية وإطار

 

 ناجحني؟ عن ُبعد ملاذا يكون املتعلمني

تبني الدراسات أن املتعلمني يف نظام التعليم عن بعد يستفيدون من اخلصائص 

األساسية زهم من خالل استخدامها للخربة التعليمية، وهذا يؤثر عىل نجاحهم يف األعامل 

 : فهم إضايف تعليم عن طواعية يبحثون، بعد عن التعليم نظام يف املتعلمني إنالصفية. 

 راسة بعد الثانوية للحصول عىل درجات عالية. لدهيم طموحات ملتابعة الد 

 لدهيم حافز قوي وانضباط ذايت.
بينت الدراسات أيضا أن العوامل التي حتدد التعليم الناجح هي نفسها سواء كان 

 الرغبة: تشمل العوامل هذهالطالب يف نظام التعليم عن بعد أو يف نظام التعليم التقليدي. 

 .املساعدة عىل للحصول سنيباملدر باالتصال املبادرة يف

 امتالك موقف جدي أكرب نحو املواد.

العمل يف جماالت يتطلب فيها التطور الوظيفي احلصول عىل شهادات أكاديمية 

 متقدمة يف بيئة التعليم املستمر.

 احلصول السابق عىل شهادة جامعية.

 ناجحًا؟ عن ُبعد ملاذا يكون التدريس 
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 أن كام، التقليدي التعليم ممارسات نفسها هي بعد عن للتعليم إن املامرسات اجليدة 

الختالف البيئة أو السكان.  ُتضع وال عاملية تكون اجليد التدريس عىل تؤثر التي العوامل

 يتوجب فإنه، مكثفاً  وحتضرياً  ُتطيطاً  يتطلب تقنيات من يال مه وما بعد عن التعليم وألن

 :فعاليتهم لتحسني وذلك باالعتبار ييل بام األخذ بعد عن املعلمني عىل

 التخطيط التمهيدي املكثف والتقييم املستنبط يّعدان من األمور الرضورية. 

يستفيد املتعلمون كثريًا من خمطط املنهج الدرايس املنظم جيدًا، إن األخذ هبيكلّية  

جزء حمددة واستخدام أدوات مثل دليل الدراسة التفاعيل واستخدام املرئيات والرسوم ك

من املخطط كل ذلك يساهم يف فهم الطالب للمنهج. وجيب االنتباه إىل رضورة تواؤم 

 هذه الوسائط املرئية مع سامت الوسط التقني املستخدم، ومع سامت الطلبة.

جيب أن يتدرب املدرسون بشكل مناسب عىل استخدام اجلها  وعىل التقنيات التي 

ويستفيد املتعلمون أكثر من املناهج واحللقات ثبتت فاعليتها يف بيئة التعليم عن بعد. 

الدراسية عندما يكون املدرس مرتاحًا يف تعامله مع التقنيات، حيث يمتا  بروح الدعابة 

 وتكرار األسئلة ومواءمة التعليامت مع

 

 ؟املتبادل يف التعليم عن ُبعد ما أدهمية التفاعل 

شاد للحصول عىل أكرب استفادة حيتاج الكثري من املتعلمني عن بعد إىل الدعم واإلر

من عملية التعلم عن بعد. هذا الدعم يأخذ شكاًل تفاعليًا للطالب مع املدرس وللطالب 

 مع الطالب.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 112 

 

أنتجت خالصات البحث عن احلاجة للتفاعل خطوطًا عريضة يمكن للمدرسني 

 االسرتشاد هبا عند تصميم املناهج للمتعلمني عن بعد:

ت املالئم للتغذية الراجعة بخصوص الواجبات ُيّثِمن املتعلمون التوقي

واالمتحانات واملشاريع، ويستفيد املتعلمون كثريًا من خالل مشاركتهم يف جمموعات 

تعليمية صغرية فهذه املجموعات توفر الدعم والتشجيع إضافة إىل التنفيذية الراجعة 

عات تعز  الشعور أنه حول الواجبات املتعلقة باملادة. واألكثر أمهية من ذلك، أن املجمو

 توفر املساعدة عند احلاجة.

يكون لدى املتعلمني حافزًا أكرب إذا كانوا عىل اتصال متكرر مع املدرس. إن 

 االتصاالت الدورية املنظمة يمكن استخدامها كأداة تشجيعية.

االستفادة من املساعدين املوجودين يف املوقع والذين يطورون عالقة شخصية مع 

ا ون بمعرفتهم اجليدة لألجهزة وملواد املنهاج األخرى مما يعز  قناعة الطلبة الطالب ويمت

 باملواد التي يدرسوهنا.

ويساهم أيضًا استخدام التقنيات مثل جها  الفاكس واحلاسوب والتلفون، يف 

 تقديم الدعم للمتعلمني وتوفري فرص التفاعل بينهم.

 

 الكلفة مقابل الفوائد 

لتي جيب اعتبارها عند تصميم برنامج لنظام التعليم عن أحد األمور األساسية ا

 لتصميم الال مة املكونات تكلفة يف تتحكم عوامل عدة هنالكبعد هي كلفة هذا النظام. 

 :بعد عن تعليم نظام
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ريات( والربجميات التقنية: املكونات الصلبة واللينة )أجهزة تسجيل فيديو، الكام

 (. )برامج احلاسوب

 اإلرسال: تكلفة استئجار أجهزة وخطط اإلرسال واالستقبال املختلفة.  

 الصيانة: تصليح وحتديث للجها .  

الُبنية التحتية: الشبكة األساسية والبنية التحتية لإلتصاالت الواقعة يف أماكن  

 اإلرسال واالستقبال. 

 واد التعليمية. اإلنتاج: الدعم التقني والفني الال م إلعداد وتطوير استخدام امل 

الدعم: النفقات املتنوعة الال مة للمحافظة عىل عمل النظام بشكل ناجح وتشمل  

املصاريف اإلدارية، والتسجيل، واالستشارات، وكلفة الدعم حميل، والتسهيالت 

 والنفقات العامة. 

 السجالت الذاتية: من أجل حفظ املهام املذكورة سابقًا. 

 تقليدية مناهج أيضاً  توجد أنه إال، مرتفعة بعد عن يمالتعل كلفة أن الرغم عىل 

 رتفعة. ومن املميزات التي يشملها التعليم عن بعد للمتعلم: م تكلفة ذات

 توفر التدريب للطالب يف املناطق الريفية.  

يستطيع الطالب إكامل دراستهم من دون خسارة رواتبهم التي قد تنجم عن تغيري  

 موقع عملهم أو سكنهم. 

 يستفيد الطالب من خربات ذوي التأهيل العايل من أعضاء ازهيئات التدريسية.  

ربام يكون السؤال الذي يرتتب عىل هيئات املؤسسات الرتبوية اإلجابة عليه هو: هل 

تتضمن مهمتهم كمربني، رضورة توفري الربامج واحللقات الدراسية ألولئك الذين ال 
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ليم عن بعد؟ ومن السبل التي يمكن للمؤسسات يمكن الوصول إليهم إال عن طريق التع

التعليمية التي تعتمد التعليم عن بعد االستفادة منها هو استعامل قدرهتا عىل جذب عدد 

متزايد من الطلبة غري التقليديني وتقديم اخلدمات التعليمية زهم. وأثبتت الدراسة أنه كلام 

 صبح أقل.تقدمت فعالية الربامج فإن كلفتها تُ 

 

 :التعليم عن بعد والشبكة اإللكرتونية العاملية

 )الشبكة اإللكرتونية العاملية(؟ wwwما هو الـ 

إن اإلنرتنت هي أكرب وأقوى شبكة إلكرتونية عاملية تقوم بالربط ما بني 

املعقدة، والكومبيوترات  Mainframesالكومبيوترات الشخصية، وكومبيوترات الـ 

عامل. إن التقديرات احلالية ترى أن أكثر من أربعة ماليني اخلارقة عالية الرسعة حول ال

 كومبيوتر تشارك يف اإلنرتنت.

 

إن وجود عدد هائل من أجهزة الكومبيوتر والربامج كجزء من اإلنرتنت، قد 

يسبب مشكلة عدم التطابق ألن املعلومات تتواجد نتيجة الستعامل كومبيوترات وبرامج 

موعة من العلامء من ) املخترب األورويب للفيزياء اجلزئية( ( قامت جم1989خمتلفة. يف عام )

(CERN)  التي املعلومات ربط عىل قادرة لإلنرتنت أداة بتطوير، بسويرسا جينيف يف 

(. هذه األداة وفرت طريقة لربط املعلومات املتأتية من CERN) باحثي مجيع عن تصدر

النصوص القادمة من كومبيوترات خمتلفة وكنتاج عمل علامء خمتلفني. لقد كان ازهدف هو 

التغلب عىل مسائل عدم التطابق واالستفادة من طريقة جديدة للربط أصبحت ممكنة عن 
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لعادي(. فبدالً من عرض )النص فوق ا Hypertextطريق الكومبيوترات وتسمى الـ 

بالسامح بربط املعلومات عىل  Hypertextاملعلومات بأسلوب خطي أو طبقي، يقوم الـ 

شكل شبكة. يمكن الربط ما بني نقاط اإللتقاء يف املعلومات مع نقاط اإللتقاء يف جمموعة 

 يف التجوال بإمكانه املستخدم  أخرى من املعلومات بطرق متعددة. نتيجة لذلك، فإن

 .له بالنسبة األمثل بالرتتيب أجزاءً  مستعمالً  املعلومات شبكة

 (  إجياد توجهًا إبداعيًا لإلنرتنت.CERN) الـ مرشوع أدى لقد 

)الشبكة اإللكرتونية العاملية( تزود املستخدمني بوسائل موحدة  wwwإن الـ 

قام املركز  1993ومرحية للوصول إىل املصادر ازهائلة املوجودة عىل اإلنرتنت. يف عام 

( يف جامعة إلينوي باإلضافة إىل فكرة NCSAالوطني للتطبيقات الكومبيوترّية اخلارقة) 

 .Mosaicدعى وذلك بإجياد وسيلة براجمية تُ  CERNعلامء الـ 

عبارة عن نظام سهل االستعامل قائم عىل أساس الرسم البياين  Mosaicإن الـ 

الرسم البياين، والصوت، والفيديو. الـ يسمح بإقامة ربط فوق عادي ما بني النص، و

Mosaic  كان هو األداة األوىل يف اإلنرتنت التي يطلق عليها اآلن الـWeb 

browser  الـ ومن browsers  األخرى املعروفةNetscape  الـ وهو browser 

التجاري األول الذي تم تطويره من قبل بعض املربجمني ذوي العالقة بمرشوع الـ 

Mosaic  وكذلكMicrosoft's Internet Explorer. 

تسمح للمستخدم باالرتباط مع اإلنرتنت ويسهل الوصول إىل  browsersإن الـ 

بإمكانه االرتباط مع  Browserاملعلومات املوجودة عىل جها  كومبيوتر بعيد. كام أن الـ 
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التي حتتاجها  الكومبيوتر البعيد لفرتة كافية لكي يكون بإمكانك احلصول عىل املعلومات

 حيث يتم إرسازها إىل جها  الكومبيوتر اخلاص بك بحيث تقوم بمشاهدهتا.

 Browserإن الوثائق التي يتم إجيادها بحيث تكون قابلة للمشاهدة بواسطة الـ 

 HTML(. إن الـ HTML) Hypertext Markup)) تتم صياغتها باستعامل لغة

ات مواصفات عامة مشرتكة وهي تدل حيل مشاكل التطابق وذلك باستعامل مرفقات ذ

عىل أمور مثل طبيعة ونوع اخلط اخلاص بجزء من النص أو أن يكون مرتبطًا بجزء آخر 

 والتي  HTMLمن نص. إن صفحات املعلومات عىل كومبيوتر ما واملصاغة حسب الـ 

 أو  homepageدعى الـ تُ  Web browser لديه شخص قبل من إليها الوصول يمكن

 .Web pages الـ

 

 للتعليم عن بعد؟ wwwملاذا يستعمل الـ 

إىل جعل اإلنرتنت بيئة أكثر  Web browserوالـ  wwwلقد أدى وجود الـ 

سهولة لالستعامل بالنسبة للمستخدم. إن القدرة عىل عمل نوع من التكامل ما بني الرسم 

البياين، والنص، والصوت، ومجعها يف أداة واحدة حيول دون جعل املستخدم اجلديد 

ظامت بحاجة إىل اخلوض يف رصاع مع هذا النوع من التعلم الدقيق والعميق. كام أن املن

خاصة هبم بشكل مستقل. كام ويكون  Home pagesواألفراد يصبح بمقدورهم عمل 

 أخرى. Home pagesباإلمكان إجراء عملية الربط مع 

يوفر فرصة جديدة ومثرية للتعليم والتعّلم عن  wwwبالنسبة للمدرسني، فإن الـ 

 بعد.
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 Home pagesمن قبل املدرس عن بعد لتصميم  wwwيمكن إستخدام الـ 

يمكن أن تغطي معلومات عن الصف،  Home pagesخاصة بغرفة الصف. إن الـ 

املنهاج، التامرين، األدب، املراجع، والسرية الذاتية للمدرسني. وكذلك يمكن أن يقوم 

 مفيدة تكون أن يمكن والتي  wwwاملدرس بتوفري الربط باملعلومات املوجودة عىل الـ 

 التغريات، الزراعية األسواق حول باألبحا  صةخا معلومات مثل) الصف يف للطالب

و املهامت الفضائية( كام أن الوصالت األخرى يمكن أن تصل إىل أ، العاملي املناخ يف

 اخلاصة بكل طالب عىل حدة. Home pagesكاتالوجات املكتبات، أو إىل الـ 

يمكن أن تقوم بربط الطالب بقائمة من  Home pagesباإلضافة إىل ذلك فإن الـ 

 يعترب أنه كام. الطالب  بني ما التواصل بناء إىل يؤدي مما  Listsevقوائم النقاشات أو بالـ 

لعمل بيانات يقوم الطالب بتعبئتها  Home pages الـ باستعامل القيام نسبياً  سهالً  أمراً 

 ثم يتم إرسازها كرسالة إلكرتونية.

 للطالب الدارسني عن بعد Home Pageتطوير 

إن القائمني عىل التدريس عن بعد والذين هم مستعدون لتطوير تواجد عىل 

 الشبكة، عليهم جتنب املحاذير التالية:

 ويف  HTMLالترسع يف الدخول دون وجود خطة رئيسية، ال تغايل يف تعلمك للـ 

اص بك عىل الـ لدرجة يضيع معها ازهدف وهو تطوير تواجد خ Home page الـ تطوير

www خصص القليل من الوقت لتعلم الـ .HTML  مسلية بيانية رسومات ولتطوير ،

ت عىل اخللفيات املمكنة، بحيث ُتصص وقتًا أكرب يف تفهم ازهدف وحمتوى تعديال ولعمل

 .Home page. قبل أن تبدأ بعمل للـ Home pageالـ 
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 Homeفّكر حول السبب وراء رغبتك يف التواجد عىل الشبكة. هل ستكون الـ 

page  مع  بالتعاون باستعامزها ستقوم هل املنعزل؟ أم، املستقل النوع من بك اخلاصة

؟ إن مبادئ تصميم التعليم الصويت Audioأو الـ  Videoتكنولوجيات أخرى مثل الـ 

 لوضع مع أي مادة أخرى حمرضة حللقة دراسية.متامًا مثل ا Home pagesتنطبق عىل الـ 

. إن Home pagesحاول أن تعتاد عىل أدوات برامج جديدة من أجل تطوير الـ 

 شخص أي أن  تعني Hot Dog والـ Hot Metalأدوات برامج الكومبيوتر مثل الـ 

 Home يطور أن بإمكانه  Word processing الـ برنامج يستخدم كيف يعرف

page ر جيد وأداء فعال. إن أدوات برامج الكومبيوتر املشاهبة متوفرة عىل الـ ذات مظه

www .ويمكن تنزيل العديد منها ملرحلة جتريبية جمانًا 

استفد من املعلومات التي تم تطويرها مسبقًا من أجل احللقة الدراسية. إذا كان 

، فقم باالستفادة Word process لديك كل املالحظات واملناهج املوجودة بصيغة الـ

 الـ عىل تو يعها يتم بحيث بصياغتها وذلك  Hot Dogمن بعض األدوات مثل الـ 

www. 

 

التي تم  Home pagesـ ال من مئات هناك –انظر إىل ما هو موجود من األساس 

تطويرها مسبقًا من أجل احللقات الدراسية. إن بعض هذه الصفحات تسمح للطالب بأن 

، يف حني أن البعض اآلخر قد تم تطويره wwwاملة من خالل الـ يكمل حلقة دراسية ك

أو الـ  Videoليعمل مع حمارضات يتم توصيلها يف نفس احلرم اجلامعي أو عن طريق 

Audio :إن املكان املمتا  الذي يصلح ملعرفة ماذا أنتج اآلخرون هو . 
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 The World Lecture Hall كان حيتوي عىل )قاعة املحارضات العاملية( إن هذا امل

وصالت مع صفحات أوجدهتا الكليات عرب العامل التي تستخدم الشبكة اإللكرتونية 

 لتوصيل مواد تعليمية.

 

 Home pageماذا عيل أن أضع يف الـ 

بمساعدة طالبك للحصول عىل املعلومات  Home pageجيب أن تقوم الـ 

التفكري حول مادة احللقة  الرضورية للحلقة الدراسية، اعلم ماهية املادة، وشارك يف

املصممة بشكل صحيح سوف تشجع عىل التفكري  Home pageالدراسية. إن الـ 

واملناقشة واملشاركة الفعالة من قبل طالبك الدارسني عن بعد. يمكنك أن تضيف 

 اخلاصة بصفك: Home pagesالعنارص التالية يف الـ 

األشياء كعناوين املوضوعات شمل هذه أ –معلومات احللقة الدراسية واملعلم 

التي سوف جيري العمل عىل تغطيته، وساعات العمل بالنسبة لك ومعلومات عن كتاب 

 النص، وأهداف احللقة الدراسية، وسياسة وضع العالمات.

وفر طريقة للوصول إىل بريدك اإللكرتوين، كن عىل صلة ربط  -تصاالت الصفا

هم إلجياد اتصال ما بني الطالب أنفسهم، مع جمموعات النقاش الذين قمت أنت بتنطيم

 التزود أو مشاكل  وجود عن  للتبليغ استعامزها  طالبك بإمكان بيانات بعمل  وقم

 أنفسهم. عن الذاتية السرية عن بمعلومات

قم بتو يع الوظائف واالمتحانات ووفر وسيلة إلكامزها  -الوظائف واالمتحانات

 احللول أو عينات عن اليشء الذي تتوقعه.أو إرسازها إلكرتونيًا، وقم بتقديم 
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اجعل املالحظات النامجة عن املحارضات أو ما تود  -تغطية للامدة يف غرفة الصف

إعطاءه من مواد مكتوبة للطالب، متوفرًا إما كصفحة عىل الشبكة، أو كملف قابل 

 للتنزيل.

لك قائمة ضع املادة املكملة للكتاب عىل شكل قائمة مطبوعة وكذ -مادة املراجع

إلكرتونية، لتجنب مشكالت حقوق الطبع، فإن املقاالت اإللكرتونية جيب أن تكون 

مكتوبة من ِقبلك أو أهنا من ضمن املواد املطروحة أصاًل لعموم الناس، مثال عىل ذلك 

مع وجود إذن من الكاتب  wwwالوثائق احلكومية أو الوثائق املوجودة سلفًا عىل الـ 

إىل ذلك، وفر الربط مع صفحات أخرى تغطي معلومات عن  بتو يعها. باإلضافة

املوضوع، وكذلك مع احللقات الدراسية املشاهبة التي قد تكون أيضًا متوفرة عىل الـ 

www أو مع مكتبة جامعتك، وكذلك مع مصادر أخرى يف اجلامعة قد تساعد الطالب ،

 عىل إكامل احللقة الدراسية.

 

*** 
 

الذاتيم طريقة التعلُّ-16  

اعلم أن: التعلم الذايت أحد من أسباب حتصيل العلم كالتدريس واملحارضة 

ألصالة، لكنه يأيت حتت با "دريسالت"واخِلطابة، وليس هو يأيت حتت مشموالت 

مشموالته إذا كان التعلم الذايت حتت مراقبة مدرٍس أو حتت إرشاف معلٍم  وقّلام يكون 
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إنه طريقة من طرق الدراسة ونحن بصدد البحث عن التعلم الذايت ناجحًا بدونه، ثم 

 طرق التدريس، ألجل هذا االرتباط القوي أتينا به يف   مرة طرق التدريس.

نامط أسلوبه املعريف، وأربعة جوانب يف املتعلم هي: أسلوب التعلم أويشمل 

وميله إىل  نامط تعلمه،أل ةاجتاهاته واهتامماته، وميله إىل البحث عن مواقف التعلم املطابق

بعاد ساليب التعلم متشعبة كثرية األأدون غريها. و ةاستخدام اسرتاتيجيات تعلم حمدد

فهي خليط من عنارص معرفية وانفعالية وسلوكية وقد متكن الباحثون من التعرف عىل 

سلوب التعلم املستقل عن املجال أ: مههاأساليب التعلم أل واجلوانب بعادعدد كبري من األ

يرس، يمن للدماغ مقابل النصف األسلوب النصف األأتمد عىل املجال، ومقابل املع

سلوب النمط التفكريي مقابل النمط أي(مقابل االنتفاع، وسلوب التأمل )الرتوِّ أو

دراك والتفكري املرن مقابل التفكري حساس مقابل احلدس، واحلكم مقابل اإلالعاطفي واإل

ساليب التعلم أمن  يضاً أساليب التعلم أ. الخ. وتتنوع .املقيد والتبسيط مقابل التعقيد.

وكذلك فهي  ةساليب التعلم يف جمموعات صغريأساليب التعلم الفردي إىل أاجلمعي إىل 

ساليب التعلم باحلاسوب أعد إىل ساليب التعلم عن بُ أساليب التعلم املبارش إىل أتتنوع من 

 ساليب التعلم.أإىل غري ذلك من 

 :شافالتعلم باالكت 

 تعريف التعلم باإلكتشاف:

هو عملية تفكري تتطلب من الفرد إعادة تنظيم املعلومات املخزونة لديه وتكييفها 

 بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة مل تكن معروفة لديه من قبل.
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ه التعلم الذي حيد  كنتيجة ملعاجلة أنويمكن تعريف التعلم باالكتشاف عىل 

الطالب املعلومات وتركيبها وحتويلها حتى يصل إىل معلومات جديدة حيث متكن 

و أن جيد حقيقة باستخدام عمليات االستقراء أو أالطالب من ُتمني او تكوين فرض 

 خرى.أية طريقة أو أو باستخدام املشاهدة واالستكامل أاالستنباط 

روع الطرق التي تساعد الطلبة عىل اكتشاف ألم باالكتشاف من وتعترب طريقة التع

ىض والرغبة يف مواصلة بالرِ  د عندهم شعوراً نفسهم وهذا بدوره يولِّ أفكار واحللول باأل

 نفسهم.أفكار جديدة بأالعلم والتعلم ويفسح زهم املجال الكتشاف 

 :أمهية التعلم باالكتشاف

يفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج وبذا يساعد االكتشاف املتعلم يف تعلم ك -1

 يتمكن من التعامل مع املشكالت اجلديدة.

عديدة للتوصل إىل استدالالت باستخدام التفكري املنطقي  يوفر للمتعلم فرصاً  - 2

 سواء االستقرائي أو االستنباطي.

يشجع االكتشاف التفكري الناقد ويعمل عىل املستويات العقلية العليا  - 3

 يل والرتكيب والتقويم.كالتحل

 عّود املتعلم عىل التخلص من التسليم للغري والتبعية التقليدية.تي - 4

يف اكتشاف املعلومات مما يساعده عىل االحتفاظ  هحيقق نشاط املتعلم وإجيابيت - 5

 بالتعلم.

 يساعد عىل تنمية اإلبداع واالبتكار. - 6
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ره من تشويق وإثارة يشعر هبا املتعلم يوفِّ يزيد من دافعية التلميذ نحو التعلم بام  - 7

 أثناء اكتشافه للمعلومات بنفسه.

 :أنواع االكتشاف

هناك عدة طرق تدريسية زهذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجيه الذي يقدمه 

 :املعلم للتالميذ وهي

 هاالكتشاف املوجَّ  - 1
ربة قيمة، وذلك ن بتعليامت تكفي لضامن حصوزهم عىل خووفيه يزّود املتعلم

يضمن نجاحهم يف استخدام قدراهتم العقلية الكتشاف املفاهيم واملبادئ العلمية، 

ويشرتط أن يدرك املتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات االكتشاف ويناسب هذا 

يسمح للتالميذ بتطوير  تعليمياً  األسلوب تالميذ املرحلة التأسيسية ويمثل أسلوباً 

 ات عملية مبارشة.معرفتهم من خالل خرب

 االكتشاف شبه املوجه - 2
وفيه يقدم املعلم املشكلة للمتعلمني ومعها بعض التوجيهات العامة بحيث ال 

 يقيده وال حيرمه من فرص النشاط العميل والعقيل، ويعطي املتعلمني بعض التوجيهات.

 رّ االكتشاف احُل  - 3
ن إال بعد أن يكونوا قد واملتعلموهو أرقى أنواع االكتشاف، وال جيو  أن خيوض به 

مارسوا النوعني السابقني، وفيه يواجه املتعلمون بمشكلة حمددة، ثم يطلب منهم الوصول 

 إىل حل زها ويرتك زهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذها.
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 :دور املعلم يف التعلم باالكتشاف

ها وطرحها يف صورة تساؤل أو حتديد املفاهيم العلمية واملبادئ التي سيتم تعلم -1

 مشكلة.

 إعداد املواد التعليمية الال مة لتنفيذ الدرس. -2

ي مهارة فرض الفروض لدى نمِّ صياغة املشكلة عىل هيئة أسئلة فرعية بحيث تُ  -3

 املتعلمني.

 حتديد األنشطة أو التجارب االكتشافية التي سينفذها املتعلمون. -4

 عىل تطبيق ما تعلموه يف مواقف جديدة. تقويم املتعلمني ومساعدهتم -5

 :طرق االكتشاف

 االكتشاف االستقرائي: -1

و املبدأ أمثلة النوعية زهذا املفهوم و مبدأ ما من خالل دراسة جمموعة من األأ

ول يتكون من سلوب عىل جزئني األويشتمل وهي التي يتم هبا اكتشاف مفهوم هذا األ

به  اً هو اجلزء الثاين وقد جتعل الدالئل االستنتاج موثوقالدالئل التي تؤيد االستنتاج الذي 

ي أي درجة كانت وهذا يتوقف عىل طبيعة تلك الدالئل وهناك عمليتان يتضمنها أإىل 

 .درس اكتشاف استقرائي مها التجريد والتعميم

 :االكتشاف االستداليل-2

عن طريق االستنتاج و املبدأ املراد اكتشافه أهي التي يتم فيها التوصل إىل التعميم 

ومفتاح نجاح هذا النوع هو قدرة املعلم عىل . املنطقي من املعلومات التي سبق دراستها
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غب املدرس إىل استنتاج املبدأ الذي يرْ  ةه التي تقود الطلبسئلة املوج  توجيه سلسلة من األ

حتى  ويتدرج يف ذلك ةسئلة السهلة وغري الغامضمن األ ءً و املعلم يف تدريسه ابتداأ

 الوصول إىل املطلوب.

ويوجد العديد من الدراسات حول التعلم باالكتشاف يف العديد من العلوم وينترش 

 واالكتشافات العلمية. ةهذا النوع بشكل واضح يف العلوم الرياضي

 :التعلم التعاوين

هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إىل جمموعات : تعريف التعلم التعاوين

تضم مستويات معرفية خمتلفة (، يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما   متجانسةغري)صغرية 

 .مشرتكة أهداف أو هدف حتقيق يف الواحدة املجموعة تالميذ ويتعاون، أفراد 6 – 4بني 

 :مراحل التعلم التعاوين

 .التعرف : مرحلةاملرحلة األوىل

معطياهتا واملطلوب عمله إ اءها وفيها يتم تفهم املشكلة أو املهمة املطروحة وحتديد 

 والوقت املخصص للعمل املشرتك حللها.

 :ورة معايري العمل اجلامعيبلْ  : مرحلةالثانية

ويتم يف هذه املرحلة االتفاق عىل تو يع األدوار وكيفية التعاون، وحتديد 

املجموعة املسؤوليات اجلامعية وكيفية اُتاذ القرار املشرتك، وكيفية االستجابة آلراء أفراد 

 واملهارات الال مة حلل املشكلة املطروحة.
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 .: اإلنتاجيةاملرحلة الثالثة

يتم يف هذه املرحلة االنخراط يف العمل من قبل أفراد املجموعة والتعاون يف إنجا  

 املطلوب بحسب األسس واملعايري املتفق عليها.

 .: اإلهناءاملرحلة الرابعة

إن كانت املهمة تتطلب ذلك، أو التوقف عن يتم يف هذه املرحلة كتابة التقرير 

 العمل وعرض ما توصلت إليه املجموعة يف جلسة احلوار العام.

 وقد تناولت العديد من الدراسات والبحو  العربية موضوع التعلم التعاوين.

 :التعلم اجلامعي

ثناء ممارسة أساليب التعلم التي تتم من خالل التفاعل املتبادل أوهو أحد 

 صغرية من املتعلمني لبعض األنشطة كاللعب اجلامعي. جمموعات

 ذايت:ـالتعلم ال

و أساليب اكتساب الفرد للخربات بطريقة ذاتية دون معاونة أحد أهو أحد 

ه بنفسه، والذاتية هي سمة التعلم فالتعلم حيد  م نفَس ن الفرد يعلِّ إتوجيه من أحد، أي 

ن كان وإ ها بنفسه كان التعلم ذاتياً أهي  ن كان ذلك نتيجة خربات إداخل الفرد املتعلم ف

وهناك طرق  اً ذاتي أً كان التعلم تعليم خر كاملعلم مثالً آها له شخص أنتيجة خربات هي  

عديده للتعلم الذايت منها التعلم الربناجمي والتعلم باملوديالت والتعلم الكشفي غري 

 لك.. وغري ذ.املوجه.

 :لتعلم بالنمذجةا
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فراد أو جمموعة أو خربة إىل فرد أعىل النامذج يف نقل فكرة  وهي عملية االعتامد

فنية  يضاً أنامط السلوك الصحيح وهي أفراد كساب األإحدى فنيات وطرق إوهي 

 فراد.وغري املرغوب لدى األ ئامط السلوك اخلاطأنعالجية لتعديل 

 :بعض مهارات التدريس لدى الطالب املعلمني

 :ثناء املحارضةأتدوين املالحظات 

املالحظات أو امللخصات هي ما يستخلصه القارئ لنص، أو املستمع ملحارضة 

أو درس، وبطريقته اخلاصة، بحيث يسهل عليه تذكر غالبية املعلومات للنص أو الدرس، 

وهي تعد من املهارات الرضورية لالستذكار، حيث إن املتعلم لن يستطيع بأي حال من 

يف  -وهو غري مفضل - ر املحارضة أو الدرس كامالً ، أو تذكُّ األحوال حفظ الكتاب كامالً 

حني أن املالحظات بأسلوبه وبكلامته وتنظيمه اخلاص من اآلليات التي تساعده عىل تذكر 

 أكرب قدر من املعلومات.

 :التعلم مناطأ -16

هي أشكال وصور يتم من خالزها عملية التعلم فهناك تعلم عريض وهناك تعلم 

شاري إمقصود ولفظي ومجعي تقليدي ومجعي تفاعيل وفردي وهناك تعلم ذايت وتعلم 

 وتعلم قائم عىل املعنى وتعلم بنائي

 :عادات ومهارات التعلم

 تعريف املهارة: 
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النشاط املعقد الذي يتطلب  عدة معان مرتبطة. منها: خصائص "يقصد باملهارة 

ما  وعادةً . فرتة من التدريب املقصود، واملامرسة املنظمة، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة

يكون زهذا النشاط وظيفة مفيدة. ومن معاين املهارة أيضا الكفاءة واجلودة يف األداء. 

م أو عل  سلوك املتالوسواء استخدم املصطلح هبذا املعنى أو ذاك فإن املهارة تدل عىل 

ب الذي يتوافر له رشطان جوهريان، أوزهام: أن يكون موجها نحو إحرا  هدف أو املكتَس 

 وقت أقرص يف ازهدف إحرا  إىل يؤدي بحيث منظام يكون : أنغرض معني، وثانيهام

 .م جيب أن يتوافر فيه خصائص السلوك املاهراملتعل   السلوك وهذا. ممكن

 األداء والتعلم اجليد وقتام نريد. واملهارة نشاط القدرة عىل: املهارة بأهنا فيعرت

م يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة. وكل مهارة من متعل  

املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور يف أي من املهارات الفرعية 

 ر عىل جودة األداء الكيل.يؤثِّ 

 :املهارة بأهناستخلص تعريف ويُ 

يشء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم، عن طريق املحاكاة  "

والتدريب، وأن ما يتعلمه خيتلف باختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها وازهدف من 

 ."تعلمها

 لإلرادة األمر بادئ يف خيضع النشاط أشكال من : شكلأما العادة فهي

، ويتحول إىل عادة، ومن النشاط يصبح تكراره آلياً دة التعلم زهذا وجو دقة والشعور، ومع

املحتمل أن تظل تلك العادة مستمرة بعد أن خيتفي ازهدف من النشاط األصيل، ومن ثم 

 ."ب يتكرر يف املواقف املتشاهبةنوع من أنواع السلوك املكتَس "فهي
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نية لدى بني املهارة واالسرتاتيجية بأن املهارات هي الطرق املعرفية الروتي فرقالو

الفرد، ألداء مهام خاصة، بينام االسرتاتيجيات وسائل اختيار وجتميع أو إعادة تصميم 

 تلك الطرق املعرفية الروتينية.

ومن ثم يمكن القول بأن العمل باالستذكار يبدأ بسلوك متعلم، ثم يتسم هذا 

ا تكرر العمل بالكفاءة، وله هدف هو اإلنجا  والتحصيل، فيصبح سلوكا ماهرا، فإذا م

بشكل آيل يصبح عادة، وفق قوانني نظريات التعلم السلوكية، وإذا تم االختيار من بني 

تلك السلوكيات والعادات والتنظيم لإلجراءات، يكون الفرد بصدد اُتاذ اسرتاتيجية يف 

 االستذكار.

 املعنى الرتبوي ملهارات االستذكار:

القدرات النوعية التي  "أهناب. تعددت التعريفات التي وردت ملهارات االستذكار

من املحتمل أن يستخدمها الطالب منفردين أو يف مجاعات لتعلم حمتوى مناهجهم 

 ."الدراسية، من بداية قراءهتا إىل تناول االمتحان هبا

نمط سلوكي يكتسبه الطالب خالل ممارسته املتكررة لتحصيل املعارف "و بأهنا 

، وهذا النمط السلوكي خيتلف باختالف األفراد، تقان اخلربات واملهاراتإواملعلومات، و

 ."ويتباين بتباين التخصصات 

أنامط سلوكية مكتسبة، تتكرر يف املواقف املتشاهبة، "أهنا القول:  خالصةو

وتساعد عىل توفري الوقت واجلهد، وإتقان اخلربات التعليمية للطالب، وُتتلف باختالف 

 اد.التخصصات واألفر
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وُتتلف هذه العادات من طالب آلخر، فلكل طالب عاداته التي يعتربها مثالية 

يستخدمها لكي يصل إىل أفضل مستوى يرىض به عن نفسه، ويف التحصيل واإلنجا ، 

وُتتلف هذه العادات باختالف املواد الدراسية، فاختالف نوعية اخلربات التي يقوم 

 ذه العادات حتى تتوافق مع املادة الدراسية.الطالب باستذكارها جتعله يعدل ويطور يف ه

 :التدريب -2

و عمل ما يف الوقع الفعيل أفكار النظرية ملجال هو عملية تستهدف تطبيق املبادئ واأل

من  ةو العمل والتدريب عىل درجة كبريأللربط بني اجلانبني النظري والعميل زهذا املجال 

ت التعليمية ذات الطابع العميل واملهني للمؤسسا مهية يف املجال التعليمي خصوصاً األ

لطالب املدارس الفنية الصناعية وطالب كلية ازهندسة  التطبيقي فهو رضوري جداً 

 عة واخلدمة االجتامعية وغريها.اوكليات الطب والزر

 عمليات ومبادئ التعلم  

نظريات التعلم هي النظريات التي حاولت تفسري كيفية حدو  التعلم عند 

نسان إىل ويمكن تصنيف نظريات التعلم التي فرست ميكانيكية تعلم اإلنسان، اإل

 :جمموعتني كبريتني مها

 (.جمموعة نظريات التعلم السلوكية )االرتباطية -1

 (.جمموعة نظريات التعلم املعرفية )املجالية -2

 ةما النظريات التي يصعب تصنيفها يف هاتني املجموعتني فنظريات مثل الوظيفأ

 :وغريها من النظريات ةالدينامي ةالنفسي ةوالنظري
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 -: نظرية التعلم السلوكي -1

نه تغري يف سلوك املتعلم نتيجة تكرار أ هذه النظريات السلوكية التعلم بوتفرس  

كانت أاالرتباطات بني االستجابات واملثريات يف البيئة اخلارجية باستخدام التعزيز سواء 

أي حدو  االستجابة دون مثري )جرائية إو أمثرياستجابة االستجابات رشطية كالسيكية 

 يف البيئة(.

 (:نظريات التعلم املعرفية )املجالية -2

دراك نه عملية استكشاف ذايت تقوم عىل التبرص واإلأ هذه النظريات بفرس  وتُ 

نسان مع املثريات التعلمية يف والتنظيم وفهم العالقات نتيجة تفاعل القوى العقلية لإل

نسان يت: اإلالبيئة ويمكن متثيل ميكانيكية التعلم يف سياق النظريات املعرفية عىل النحو اآل

دراك إربات التعلمية يف البيئة [. فهم و]القوى العقلية[ تفاعل مع ] املثريات واخلُ 

 .(للعالقات )تعلم

 :العالقة بني نظريات التعليم ونظريات التعلم

هناك خالف يف الرأي بني البعض حول العالقة بني نظريات التعليم والتعلم فهناك 

من يرى أن البحث السيكولوجي خيتلف عن البحث الرتبوي اختالفًا منهجيًا وهذا الرأي 

يؤكد بأنه ال توجد عالقة بني نظريات التعليم ونظريات التعلم، وهناك رأي آخر يرى أن 

يعتمد كل منهام عىل اآلخر مع أن لكل منهام اجتاهه ونموه  هذين النوعني من النظريات
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ل ثِّ للمستقبل، ولكنهام يتبادالن األفكار وكثريون الذين يعتقدون بأن نظريات التعلم متُ 

 ليم.املصدر األول الذي تشتق منه نظريات التع

 :املفاهيم علمت 

تكوين املفاهيم  صبحيُ  ةداملعق   ةدراكينسان قادر عىل االستجابات اإلإمع وجود 

واالجتامعية التي يعيش  ةبني البيئة الفيزيقية والبيولوجي ةن هناك استمراريأوبام ، ممكناً 

ننا نجد درجة عالية من التشابه بني مفاهيمهم، وعن طريق إالناس فيها عىل اختالفهم ف

لغة  و عبارات يفأسامء، أي تقابلها كلامت األفاهيم مالتعلم اللغوي تكتسب الكثري من 

باعتبارها فئات  ممكنناً  مراً أمعينة تدل عليها وهذه اللغة جتعل اشرتاك الناس يف املفاهيم 

دراكية إو أباعتبارها استجابة داخلية  شاملٍ  للخربة ونحن نستخدم هنا لفظ خربة بمعنًى 

و أو البيولوجية أن تتوافر لدينا خربة ببعض جوانب البيئة الفيزيقية أللمثريات. ويمكن 

و أو الضوء أن نخرب عن احلرارة او غري مبارشة فنحن نستطيع أجتامعية بوسائل مبارشة اال

لكرتونية غري مبارشة الرائحة عىل نحو مبارش بينام قد تكون خربتنا للذرات والدوائر اإل

 نامط املثريات.أو غريها من أصاف اللفظية وأي تتوافر لدينا عن طريق األ

 -: املفهوم وهناك رشطان رضوريان لتكوين

و أكثر وجمموعة جوانب التشابه أن تتوافر للفرد سلسلة من اخلربات يف جانب أ -1

هذه هي التي تؤلف املفهوم الذي يكمن يف هذه اخلربات واخلربات التي متثل هذا املفهوم 

 مثله سلبية.أمتثله يف  ما اخلربات التي الأجيابية له إمثلة أ تعترب
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مثلة أو يتخللها أو يلحق هبا أن يسبق سلسلة اخلربات التي حتتوي هذا املفهوم أ -2

مثلة املوجبة والسالبة لضامن ن يتوافر تتابع مناسب من األأن من الرضوري أسلبية أي 

 تعلم املفهوم عىل نحو سليم.

 

*** 
 والتعـبري رق تدريس القراءةط-17

أمهية القراءة وأمهية تعلمها وأن احلاجة ال أظن أننا اآلن يف وضع يوحي إلينا ببيان 

إليها ماسة وأهنا غاية ووسيلة: وقد أكد القرآن الكريم ذلك يف أول آية نزلت عىل سيد 

ربك  اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ والبرشية. قال تعاىل: 

 .5-1القلم …األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم 

فالقراءة مفتاح كل يشء يف حياتنا ألهنا أساس التعليم بمعناه املعروف وهي باب 

. ومن حق أطفالنا علينا أن نوفر زهم حياة كريمة ملؤها اإليامن املعارف واخلربات مجيعاً 

والثقة والقوة وال يتأتى ذلك إال بالعلم. والقراءة إحدى وسائله املثمرة، وحيث إن تعليم 

أثناء تعرف الطفل عىل الكلامت واجلمل يبدو ميله  يتعليم القراءة ففالكتابة مرتبط ب

وىل أساس يف وتعليم األُ ، واضحا إىل رسم الكلامت التي يقرؤها، والقراءة تتطلب كتابة

 تعليم الثانية.

ه إىل معلمي تالميذ الصفوف األولية باملدارس االبتدائية وإىل ولذا هذا املبحث موج  

واألمهات الذين يؤمنون برسالتهم يف رضورة تفهم رسالة املدرسة وتعرف أساليب  اآلباء
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العمل هبا كأساس للتعاون املثمر معها يف تربية النشء وذلك من خالل هتيئة أبنائهم لتعلم 

القراءة وترغيبهم يف دخول املدرسة بعد إعدادهم يف البيت أو رياض األطفـال، إضـافة 

تساعدهم عـىل النمو العاطـفي، واالجتامعي، والعقيل، واللغوي،  إىل إحاطتـهم بأجـواء

وصحة األبدان، والقدرة عىل التعبري، واإلفساح زهم يف تكوين االجتاهات واكتساب 

 اخلربات.

 لقد تناول هذا املبحث طرائق تعليم القراءة لألطفال املبتدئني حيث اشتمل عىل:

 مفهوم القراءة-أ

 أهداف القراءة. -ب

 عوامل استعداد الطفل للقراءة. -جـ 

 أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء، ومن حيث الغرض منها. -د

 .القراءة تدريس طرق –هـ 

 القراءة:مفهوم 

نشاط عقيل يدخل يف الكثري من العوامل التي هتدف يف أساسها إىل ربط لغة  

 النحو التايل:الكتابة، وقد تطور هذا املفهوم عرب األجيال عىل    بلغةالتحدُّ 

كان مفهوم القراءة أول األمر يتمثل يف متكني املتعلم من املقدرة عىل التعرف 

عىل احلروف والكلامت ونطقها وتكون القراءة هبذا املعنى عملية إدراكية برصية 

 صوتية.
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صبح مفهوم القراءة هو التعرف عىل الرمو  أثم تغري نتيجة البحو  الرتبوية ف

الرمو  إىل ما تدل عليه من معاين وأفكار فأصبحت القراءة عملية ونطقها وترمجة هذه 

 فكرية ترمي إىل الفهم.

جته إىل استخالص األفكار واالنتفاع هبا اثم أخذ يتجه إىل نقد املقروء والتأثر به، ثم 

صبح للقراءة أثرها عىل األفكار والسلوك، ثم يف املواقف احليوية. وعىل هذا األساس يُ 

 فهوم مع ظهور وقت الفراغ فأصبح حيمل االستمتاع لإلنسان بام يقرأ.تطور هذا امل

وعىل هذا األساس: أصبح مفهوم القراءة احلديث نطق الرمو  وفهمها، وحتليل ما 

هو مكتوب، ونقده والتفاعل معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت واالنتفاع به يف 

 املواقف، واملتعة النفسية باملقروء.

 

 ءة:أدهدا: القرا

 األهداف الوظيفية العامة: 

 تسهم يف بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل، واكتساب املعرفة. -1

إمتاع القارئ وتسليته يف وقت فراغه مما يستهويه من لون قرائي معني، كالقصة، أو  -2

 …الشعر 

إال إذا القراءة أداة التعليم يف احلياة املدرسية، فاملتعلم ال يستطيع التقدم يف تعلمه،  -3

 استطاع السيطرة عىل مهارات القراءة.

 وسيلة التصال الفرد بغريه، ممن تفصله عنهم املسافات الزمانية أو املكانية. -4

 تزود الفرد باألفكار واملعلومات، وتوقفه عىل ترا  اجلنس البرشي. -5
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القراءة وسيلة للنهوض باملجتمع، وارتباط بعضه ببعض، عن طريق الصحافة،  -6

 ل العليا.ـُؤلفات، والنقد والتوجيه، ورسم املثوالرسائل وامل

 وهي من أهم الوسائل التي تدعو إىل التفاهم والتقارب بني عنارص املجتمع. -7

ثري حصيلة القارئ اللغوية، ومتكنه االرتقاء بمستوى التعبري عن األفكار فهي تُ  -8

 من التعبري عام جيول بخاطره، ويريد غريه أن يقف عليه.

 يف تنظيم املجتمع. للقراءة دور هام -9

 

 األهداف اخلاصة ) األساسية (:

 جودة النطق، وحسن األداء، ومتثيل املعنى. -1

كسب املهارات القرائية املختلفة كالرسعة، واالستقالل بالقراءة والقدرة عىل  -2

 حتصيل املعاين، وإحسان الوقف عند اكتامل املعنى.

 تنمية امليل إىل القراءة. -3

 يلة التلميذ من املفردات والرتاكيب اجلديدة.الكسب اللغوي، وتنمية حص -4

 تدريب التلميذ عىل التعبري الصحيح عن معنى ما قرأه. -5

 استخدام املكتبات بصورة سليمة واالنتفاع بمحتوياهتا. -6

الفهم بعرض كسب املعلومات أو االنتفاع باملقروء، أو التسلية واملتعة، أو النقد  -7

 والتذوق.

 

 عوامل االستعداد للقراءة:
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 استعداد عقيل. -1

 استعداد جسمي. -2

 استعداد عاطفي. -3

 االستعداد يف اخلربات والقدرات. -4

معنى االستعداد: هو قدرة الفرد الكامنة عىل أن يتعلم برسعة وسهولة وعىل أن 

 من املهارة يف جمال ما. عالٍ  يصل إىل مستوًى 

القراءة عملية معقدة والنجاح يف تعلمها يقتيض قدرا معينا من  االستعداد العقيل: -1

النضج العقيل تباين يف مقداره أصحاب التجارب الرتبوية بني ست سنوات، 

وست سنوات ونصف، وسبع سنوات يكون العمر العقيل للطفل إضافة إىل عامل 

 .الخ …اجلو املدريس ومهارة املعلم وعدد التالميذ واملقررات الدراسية 

عملية القراءة ليست عملية عقلية فحسب، بل تدخل فيها  االستعداد اجلسمي: -2

 مجيع احلواس من سمع وبرص، ونطق، وصحة عامة.

وهذا اجلانب يعتمد عىل فطنة املعلم وتلمسه لسالمة تالميذه من مجيع اإلعاقات 

 والعمل عىل عالجها إن وجدت حسب اإلمكانات املتوفرة لديه.

يولد األطفال خمتلفني يف قدراهتم واستعداداهتم بناء عىل  :االستعداد العاطفي -3

اختالف بيئاهتم واملقومات الثقافية واالقتصادية واالجتامعية لدى كل بيت ينشأ 

فيه الطفل. ويكرب دور املعلم يف إرشاك تالميذه يف عدد من النشاطات اجلامعية 

واقف املثرية إضافة إىل واملسؤوليات الفردية، وتدريبه عىل ضبط انفعاالته يف امل
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هتيئة املعلم عدد من املواقف للتالميذ بحيث تيرس زهم فيها فرص النجاح يف 

 التحصيل، كي يشعروا بلذة ذلك النجاح.

يأيت الطفل إىل املدرسة وهو مزود بعدد كبري : االستعدادات يف اخلبات والقدرات -4

ري من القدرات التي أو قليل من اخلربات والتجارب السابقة، وبحظ قليل أو كث

متت خالل سني عمره والقراءة مرتبطة بام اكتسبه من خربات وقدرات سابقة 

، املبنية عىل الزيارات والرحالت واملشاهدات، يف اخلربات السابقةمتمثلة: 

: املبني عىل حصيلة الطفل من واملحصول اللغويوممارسة بعض األنشطة. 

 سمعها أو يستخدمها.الكلامت، والرتاكيب، واملفردات التي ي

: املبني عىل إدراك الطفل للمتشابه وغري والقدرة عىل إدراك املؤتلف واملختلف

 املتشابه من صور الكلامت واحلروف.

 : املبني عىل البيئة الثقافية التي عاشها الطفل.والرغبة يف القراء

 

 أنواع القراءة:

 

 منها:تقسم القراءة عامة إىل عدة أنواع العتبارات خمتلفة 

 أوال: أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء.

 ثانيا: أنواع القراءة من حيث الغرض.

 أوال: أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء:

 :()املطالعةالقراءة الصامتة 
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 مفهومها:

هي قراءة ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة، حيصل هبا القارئ  "

خالل انتقال العني فوق الكلامت واجلمل دون االستعانة بعنرص عىل املعاين واألفكار من 

) أي أن البرص والعقل مها العنرصان الفاعالن يف هذه القراءة ( ولذلك تسمى "الصوت 

عفي القارئ من االنشغال بنطق الكالم، وتوجيه كل اهتاممه إىل فهم القراءة البرصية فهي تُ 

 ما يقرأ.

 

 أهدافها:

 املعرفة اللغوية.إكساب التلميذ  -1

 تعويد التلميذ الرسعة يف القراءة والفهم.  -2

 تنشيط خياله وتغذيته.  - 3

 تنمية دقة املالحظة يف الطالب. -  4

 تعويد الطالب عىل تركيز االنتباه مدة طويلة.- 5

 تنمية روح النقد واحلكم يف الطالب، وتعويده عىل االستمتاع بام يقرأ واالستفادة. 6

 

 عيوهبا:

 تصحيح األخطاء.صعوبة -1
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 األخطاء غري مناسبة للطالب الضعاف. -2  

 صعوبة التأكد من حدو  القراءة.- 3

 

 القراءة اجلهرية، أو ) اجلاهرة (:

 مفهومها:

وهي التي ينطق القارئ خالزها باملقروء بصوت مسموع مع مراعاة ضبط املقروء  "

 ."وفهم معناه 

 أهدافها:

 التي سبق ذكرها:إضافة إىل أهداف القراءة الصامتة 

 تدريب الطالب عىل جودة النطق بضبط خمارج احلروف. -1

تعويد الطالب صحة األداء بمراعاة عالمات الرتقيم وحماولة تصوير اللهجة  -2

 . ..للحاالت االنفعالية املختلفة من تعجب أو استفهام.

 تعويد الطالب الرسعة املناسبة يف  القراءة. -3

 .مية قدرهتم عىل مواجهة اجلمهورإكساب الطالب اجلرأة األدبية وتن -4

 

 رشوط القراءة اجلهرية:

 أن تكون املادة املراد قراءهتا قصرية. -1

 االستعداد املسبق.  -2

 القراءة املسبقة من قبل املعلم.-3
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 تصحيح أخطاء  الطالب من قبل املعلم وليس من قبل طالب آخر. -3

 ثانيا: أنواع القراءة من حيث الغرض:

: وهي القراءة التي يقصد منها القارئ البحث عن يشء العاجلةالقراءة الرسيعة  -1

 يف وتفيد …بشكل عاجل، وهتم الباحثني  كقراءة فهارس الكتب، وقوائم األسامء 

 معاين عن والكشف، ومراجعتها املادة واستعراض، املصطلحات عن البحث

 املوضوع عن بالبحث تالميذه املعلم يكلف عليها وللتدريب املعاجم من املفردات

 .كلمة عن البحث أو الفهرس خالل من املطلوب

 عن موضوع متسع وهي أكثر دقة من القراءة الرسيعة. قراءة لتكوين فكرة عامة -2

وتستعمل يف مثل قراءة التقارير، واستيعاب احلقائق، وتفيد يف االستذكار، 

 واستخالص األفكار، وكتابة املالحظات.

يذه بتلخيص ما يقرؤون يف املكتبة املدرسية أو وللتدريب عليها: يكلف املعلم تالم

 …الفصلية 

ث : ويقصد هبا الفهم واإلملام، ويشرتط يف هذه القراءة الرتيُّ القراءة التحصيلية -3

والتأين لفهم ما يقرأ إمجاال وتفصيال. وتستعمل يف استذكار الدروس لتثبيت 

املقروء، وعقد موا نة املعلومات واحلقائق يف األذهان، واستخالص األفكار من 

 بني املعلومات املتشاهبة واملختلفة، وكتابة املالحظات.

: وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر، جيمع منها ما حيتاج قراءة جلمع املعلومات -4

إليه من معلومات خاصة مثل قراءة الدارس الذي يعد رسالة أو بحثا ويتطلب هذا 
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تستعمل يف كام يع وقدرة عىل التلخيص. النوع من القراءة مهارة يف التصفح الرس

 الرجوع إىل املصادر املتعددة، والتصفح الرسيع والقدرة عىل التلخيص والتحليل

: يف أوقات الفراغ وهي قراءة خالية من التعمق والتفكري وقد تكون قراءة للمتعة -5

متقطعة تتخللها فرتات، كقراءة األدب والفكاهات والطرائف، وقد يقرأ املرء 

 زها الصحف واملجالت.خال

: وهي القراءة املتأنية التي يتولد لدى املرء من ممارستها القراءة النقدية التحليلية -6

نظرة نقدية نافذة يستطيع من خالزها احلكم عىل األشياء، من خالل املوا نة والربط 

 …واالستنتاج. مثل نقد قصة أدبية، أو قصيدة شعرية 

 

 طرائق تدريس القراءة:

 الرتكيبية ويندرج حتتها: الطريقة -1

 األسلوب ازهجائي.-أ 

 األسلوب الصويت. -ب 

 مشكالت احلروف العربية.-ج

 تعليم األصوات واحلروف. -د

 

 الطريقة التحليلية: وتشمل: -2

 .الكلمة أسلوب –أ 

 أسلوب اجلملة. ـب   
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 : الطريقة الرتكيبية:أوال ً

 ويندرج حتتها طريقتان فرعيتان:

 :األبجدية احلرفية أو اهلجائيةالطريقة  - 1

لقد استخدمت هذه الطريقة منذ القدم يف تعليم الكبار القراءة والكتابة يف الكتاتيب 

أو املدارس فهي تبدأ بكتابة احلروف عىل لوح من الصفيح أو اخلشب يف شكل جمموعات 

ها والطالب أو العودة زها يف كتاب مبادئ القراءة مشريا إليها حرفا حرفا وناطقا بأسامئ

يرددون حتى حيفظوهنا وهكذا تسري بقية املجموعات، وقد يستعني عىل احلفظ بالتلحني 

عليها، والباء نقطة من حتتها( فإذا حفظت أشكال احلروف وأسامؤها  يشءمثل )األلف ال 

من قبل الطالب، انتقل املعلم إىل تعليم أصواهتا باحلركات الثال  ) َب، ِب، ُب ( ثم 

تعليم مقاطع تنتهي بحرف من حروف املد مثل: )  َبا، ُبو، يِب ( ثم ينتقل املعلم  ينتقل إىل

بطالبه إىل قراءة الكلامت ثم إىل قراءة اجلمل وبذلك يكون اجلزء األكرب من تعليم القراءة 

قد انتهى ومل يبق إال التدريب والتمرين عىل قراءة قطع أكرب، وكان تعليم الكتابة يسري 

مع تعليم القراءة، لتثبيت ما تعلموا يف القراءة من ناحية، ولتعليم اخلط  جنبا إىل جنب

 وازهجاء من ناحية أخرى.

واألساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو أن القراءة عبارة عن القدرة عىل تعرف 

الكلامت والنطق هبا، أما الفهم فيبدو أهنم ينظرون إليه عىل أنه عملية عقلية يمكن أن يقوم 

 املتعلم من تلقاء نفسه متى تعرف الكلامت ونطق هبا. هبا
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وهي تلتقي مع الطريقة األبجدية يف  :األسلوب الصويت(الطريقة الصوتية ) -2

األساس، ولكنها ُتتلف عنها يف خطوة من خطواهتا وهي تعليم أسامء احلروف، فهي 

هذا ال يتحقق إال إذا ترى أن ازهدف يف تعليم القراءة هو تعرف الكلامت والنطق هبا، وأن 

استطاع املتعلم أن يتعرف األصوات التي ترتكب منها الكلمة، ولكن هذه القدرة عىل 

الرتكيب ال تتطلب سوى معرفة أشكال احلروف، وأصواهتا أما أسامؤها فال داعي 

 ملعرفتها ألن معرفتها قد تعوق املتعلم يف أثناء حتليل الكلمة والنطق هبا، فمثال إذا أراد من

تعلم بالطريقة األبجدية ) األسلوب ازهجائي ( أن يقرأ كلمة ) قلم ( فإنه ينظر إىل احلرف 

ثم يعود فيهمل  "هذا قاف  "األول فيها فإذا عرف شكله فإنه حيدده باسمه فيقول 

فإذا ما  "ق  "املجهود الذي بذله يف تذكر هذا االسم، وحياول أن يتذكر صوت احلرف 

ف الثاين وفعل به ما فعله باألول وهكذا حتى ينتهي من احلرف تذكره انتقل إىل احلر

الثالث، ثم يضم هذه األصوات بعضها إىل بعض وينطق بالكلمة كلها، فكأنه يمكنه أن 

ينتقل من تعرف أشكال احلروف إىل نطق أصواهتا مبارشة دون ذكر أسامئها، ولكن 

الطريقة االستغناء عن تعليم معرفته بأسامء هذه احلروف عاقه عن ذلك، ولذا رأت هذه 

أسامء احلروف واالكتفاء بتعليم أصواهتا، وفيام عدا ذلك نجد أهنا تتفق مع الطريقة 

 األبجدية ) األسلوب ازهجائي ( يف كل يشء.

ويطلق عىل هاتني الطريقتني اسم الطرق اجلزئية ألن كلتيهام تبدأ بتعليم احلروف، 

الكلامت، وقد يطلق عليها اسم آخر هو )الطرق الرتكيبية (  وهي األجزاء التي تتألف منها 

نظرا ألن العملية العقلية التي يقوم هبا التلميذ يف تعرف الكلمة هي تركيب أصواهتا من 

 احلروف التي تعلمها وحفظها من قبل.
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 وهلاتني الطريقتني مزايا ثالث وأنصار مؤيدون وهي:

. بسيطة يف عددها يف حمدودة فاحلروف ،التعليم يف سهلتان بسيطتان أهنام –أ 

شكلها، ولكل حرف منها صوت ثابت ال يتغري، وكل هذه األشياء جتعل من السهل عىل 

 املتعلم أن حيفظ أشكال احلروف، وأن يربط بينها وبني أصواهتا.

 أهنام تتدرجان باملتعلم تدرجا طبيعيا من احلروف إىل الكلامت ثم إىل اجلمل. - ـب

أهنام متكنان منذ البدء من إتقان احلروف، وبذا تضعان األساس الذي يساعد  - ـجـ

القاريء عىل تعرف أي كلمة تقابله، وهذا يوفر عليه فيام بعد الوقت واجلهد الذي يبذله 

 يف تعرف الكلامت التي متر به.

 

 كام أن عليهام مآخذ تتمثل يف:

درك هبا اإلنسان األشياء ألول وهلة أهنام ال تتمشيان مع الطريقة الطبيعية التي ي -1

فكلتامها تبدأ باجلزء وهو احلرف ثم تنتقل إىل الكل وهو الكلمة، عىل حني أن اإلنسان يف 

إدراكه لألشياء يبدأ بالكل ثم ينتقل إىل اجلزء: فرؤية اإلنسان لألشجار واملباين واملناظر 

يف إدراك اإلنسان لألفكار  تكون كلية فإذا أمعن النظر أدرك األجزاء. وهذا هو احلال

 فيدرك كليات الفنون ثم تظهر له التفاصيل عند إعادة قراءهتا مثال.

وهناك ناحية أخرى يف هاتني الطريقتني تتناقضان مع عملية اإلدراك، وهي ناحية 

املعنى، وذلك أن احلروف يف حد ذاهتا ليس زها معنى عند املبتدئ يف تعليم القراءة، ومن 
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ون زها معنى عند املعلم تكون بعد معرفته لقدر كبري من الكلامت، وأهنا مركبة اجلائز أن يك

 من أصوات ولكل صوت منها رمز مكتوب يدل عليه.

أما املبتدئ فليست عنده هذه املعرفة. ومن هنا فإن الطريقتني األبجدية والصوتية 

صول إىل أشياء زها تقومان عىل أساس مطالبة املتعلم بإدراك أشياء ال معنى زها بقصد الو

معنى. ومن املعروف أن اإلنسان يف إدراكه لألشياء ال يدرك كليتها فحسب ما مل يكن زها 

 معنى ولذلك يشبه املسميات والعبادات التي يسمعها بأشياء مألوفة لديه زها معنى.

وهنا نخلص إىل أن هاتني الطريقتني تسريان عكس الطريق الذي يسري فيه املتعلم 

من الكلية إىل اجلزئية ومن أشياء ليس زها معنى إىل أشياء زها معنى وهذا يتناىف  فتتجه به

 وإدراك املتعلم و يكلفه وقتا أطول وجهدا أكرب مما لو ساير طبيعة عملية اإلدراك.

أن هاتني الطريقتني جتعالن املتعلم هيمل املعنى وهيتم بالشكل فبدايتها بتعليم  -2

الكلمة واجلملة ويأيت بعدمها املعنى والفهم، وهذا أساس  احلروف ونطقها عنده معرفة

غري سليم ألن املتعلم يف ظل هاتني الطريقتني يتكون عنده امليل إىل جتزئة الكلمة عند 

 القراءة.

 ومن ثم االهتامم بشكلها ونطقها دون االلتفات إىل معناها.

راءهتم للجملة كلمة وهو أمر يالحظ عىل معظم الذين تعلموا هباتني الطريقتني يف ق

كلمة، والكلمة حرفا حرفا. وكثرة الرتدد والبطء يف القراءة عامة وعند سؤازهم استمهلوك 

حتى يعيدوا القراءة فكأن الشكل له قراءة واملعنى له قراءة أخرى، وهذا نتيجة طبيعية 

 للطريقة التي تعلموا هبا للقراءة.
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فال قدرة زهام عىل إثارة دوافع املتعلم، تفتقر هاتان الطريقتان إىل عنرص التشويق، -3

وال تستفيدان من نشاطه التلقائي، وقد يعود هذا العيب إىل انعدام عنرص املعنى الذي 

 سبق ذكره وتتسامن بالبطء وتتطلبان جهدا من املعلم والطفل عىل السواء.

كن بذزها إضافة إىل قتلهام ملا عند املعلم من رغبة وتبديد ما عنده من طاقة حيوية يم

 يف هذا السبيل.

 

 مشكالت احلروف العربية:-3

إن املبتدئني يف تعلم حروف اللغة العربية يواجهون مشاكل عىل الرغم من أن عدد 

هذه احلروف حمدود، فهم يرون أن هذه احلروف تتغري وتتبدل صور كتابتها مما يؤدي إىل 

خيص ما يواجهه األطفال تعدد شكل احلرف الواحد تبعا ملوقعه من الكلمة، ويمكن تل

 يف تعلم احلروف العربية يف النقاط التالية:

تعدد صور احلروف العربية وتنوعها يف حالتي اتصازها وانفصازها ويف حالة موقعها  -1

من الكلمة فكتابة حرف اجليم مثال ُتتلف يف شكلها حني يأيت هذا احلرف يف أول 

 الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها.

يف اللغة العربية يرمز زها باحلركات الثال  وهي  "الصوائت  "خلفيفة إن احلركات ا -2

الضمة والفتحة والكرسة فنقول مثال َجَلَس وهذه احلركات ال تظهر يف كتابتنا 

العادية ويالحظ أننا حني نثبتها فوق احلرف أو حتته فإهنا تأيت نافرة عن السطر، وال 

 والواو والياء. توجد احلروف إال للصوائت املمدودة كاأللف
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تتناوب بعض احلروف يف اللغة العربية يف جميئها تارة من الصوائت وجميئها تارة  -3

أخرى من الصوامت وهو أمر يرتتب عيه اختالف لفظها حسب األحوال 

 والظروف، فمثال الياء يف أو كلمة ينوي هي غري الياء يف آخر كلمة ناوي.

لواحد، ومن املعروف أن األسلوب وأهم هذه املشاكل مشكلة تعدد صور احلرف ا

 املتبع يف تعليم هذه الصور يرجع إىل طريقتني:

تناول كل حرف من احلروف العربية بصوره املختلفة من حيث موقعه يف أول  - أ

 الكلمة ووسطها وآخرها.

تناول مجيع احلروف بحيث يتم تعليمها أوال بصورهتا املنفصلة، ثم االنتقال بعد  - ب

 بصورهتا املتصلة.ذلك إىل تعليمها 

وال خيفى علينا ما يف الطريقة األوىل من صعوبة حيث يتعذر عىل الطفل أن 

يستوعب تسعني حرفا ) وهي جمموع تعدد صور احلروف ازهجائية من حيث موقعها يف 

أول الكلمة أو وسطها أو آخرها ( يف حني نجد أن الطريقة الثانية يمكن حتقيقها عىل 

 مرحلتني:

: يعلم املعلم احلرف بصوره املنفصلة ويكتب الكلمة بصورة ىلاملرحلة األو -1

 منفصلة.

: يأخذ املعلم بتعليم الطفل صور احلرف املتصلة، ثم يعيد كتابة املرحلة الثانية  -2

الكلمة التي قد تعلم كتابتها باألحرف املنفصلة فيكتبها بشكل متصل. ومثال ذلك 

ا املنفصلة. فيكون يف هـذه بحروفه "ك، ت، ب  "نفرض أن الطفل تعلم كلمة 

املـرحلة قد تعلم كيف يكتب هذه الكلمة متـصلة عىل هـذه الصورة ) كتب (، 
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ويالحـظ يف هذه احلال أن الطفل أصبح مو ع الذهن والتفكري بني ترك صورة 

 تعلمها سابقا وبني صورة يطلب منه أن يتعلمها الحقا مما جيعل املسألة أكثر تعقيدا.

وب التدرج يف تعليم احلروف بصورها املختلفة جيعل املسألة أقل ولعل أتباع أسل

تعقيدا وأقرب إىل التسهيل عىل املتعلم، ولكن يؤخذ بعني االعتبار سهولة وصعوبة 

اشتقاق الصور بعضها من بعض، حيث يبدأ املعلم بتعليم األطفال حرفا أو حرفني أو 

شكال خمتلفة إىل أن يتحقق من أن ثالثة، ويتبع ذلك تطبيقا ت عليها مع استعامزها بأ

األطفال تعلموا هذه احلروف بصورها املختلفة، ومن ثم ينتقل إىل حروف أخرى إىل أن 

 يأيت عىل مجيع حروف اللغة العربية.

أما بالنسبة ملشكلة احلركات، فاحلركة يف اللغة العربية ليست إال حرفا، ألهنا تدل 

احلرف الذي توضع عليه احلركة، فالفتحة عىل صوت خاص غري الصوت املدلول عليه ب

والضمة والكرسة حروف صائتة، لذلك جيب أن تعامل كحروف وأن تعلم كاحلروف، 

 السكون حركة وأما. ُأنْ  – إِنْ  – َأنْ  –وهذا ينطبق أيضا عىل التنوين فهي حروف مركبة 

 .صوت عىل تدل فال

ارة وصامتة تارة أخرى وأما فيام يتعلق بمشكلة بعض احلروف التي تكون صائتة ت

 يقول ألن داعي ال احلالة هذه مثل ففي(  ديك، ينال)  –كالواو والياء مثل ) وعد، نور ( 

 بأنه يعلمه بل، أخرى أحيانا يلفظ وال أحيانا يلفظ(  و)  احلرف هذا بأن للمتعلم املعلم

مع  د أن يتدرب عليه ويستعمله كثريا يعلمه احلرف كصامتوبع(  يلفظ)  صائت حرف

 اإلشارة والتنبيه إىل الشبه احلاصل بني الصوتني.
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 تعليم األصوات واحلروف:-4

وهذه طريقة أخرى من طرق تعليم القراءة التي تندرج حتت مفهوم القراءة 

 الرتكيبية، ويمكن اتباع اخلطوات التالية لتحقيقها:

ال يف التلفظ يشري املعلم إىل أشياء موجودة يف غرفة الصف وخيتار منها ما يراه سه -1

به مثل: لوح، دفرت، مساحة، ثم يرشع بلفظ كل منها ببطء ويطلب من األطفال أن 

يقلدوه يف تلفظه ويلفت نظرهم إىل حركات الفم خالل هذا التلفظ، فكلمة ) لوح 

( ُترج من الفم دفعة واحدة، أما كلمة) دفرت (فتخرج من الفم عىل دفعتني، يف 

ثال  دفعات، ويستمر املعلم يف تدريبهم ومترينهم  حني ُترج كلمة ) مساحة ( عىل

عىل استخدام كلامت خمتلفة تشتمل عىل مقاطع ثم ينتقل إىل مطالبتهم بكلمة مؤلفة 

 من مقطعني أو أكثر.

بعد االنتهاء من مترين األطفال عىل حتليل الكلامت إىل مقاطع، ينتقل املعلم إىل  -2

ك باستخدام كلامت سهلة وبسيطة مترينهم عىل حتليل املقاطع إىل أصوات وذل

 مركبة من مقطع أو اثنني.

إن أفضل طريقة لتعليم الطفل إظهار صوت من األصوات هي أن يورد املعلم  -3

ذلك الصوت يف كلمة بسيطة لفظا ومعنى وموافقة، ثم حيلل الكلمة إىل األصوات 

 باب. التي تؤلفها ويفضل الكلمة التي تبدأ بالصوت وتنتهي به مثل: سوس، دود،

عندما يبدأ املعلم بتعليم األطفال قراءة الكلمة فإنه يتوجب عليه أن يفرق بني مجيع  -4

أصواهتا ويعلمهم حروفها دفعة واحدة: ولد، بنت، قلم، دفرت، وقد يواجه املعلم 

 يف بداية األمر صعوبة تتطلب منه صربا واهتامما خاصا وبعد ذلك تسهل تدرجييا.
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 التحليلية:: الطريقة ثانياً 

وهذه الطريقة تسري عىل عكس الطريقة الرتكيبية، وهي تقوم عىل البدء بكلامت 

واالنتقال منها إىل احلروف، وأساس هذه الطريقة معرفة الطفل كثريا من األشياء املحيطة 

ببيئته التي يعيش فيها مع معرفة أسامئها، وذلك قبل أن يدخل املدرسة، فتعرض عليه 

ويستعمله يف حياته، ثم يعلم الكلامت صورة وصوتا، ثم ينتقل تدرجييا  كلامت مما يسمعه

 عىل ويقدر، ثانية معرفتها يمكنه كي، أجزائها يف النظر إىل – وإرشاده املعلم بتوجيه –

ألن الطفل يتعلم الكلمة  "الطريقة التحليلية  "وزهذا سميت  بكتابتها مطالبته عند هتجئتها

ائها وهي احلروف وتسمى كذلك الطريقة الكلية ألهنا تبدأ مركبة، ثم حيللها إىل أجز

بتعليم الكل وهو الكلمة أو اجلملة، وتنتقل إىل اجلزء وهو احلرف وأشهر ما يندرج حتت 

 هذه الطريقة، طريقة)) انظر وقل ((

 

 :"انظر وقل  "طريقة 

 أساسها النظر إىل الكلامت، ثم التلفظ هبا، وهي نوعان:

 طريقة الكلمة، وطريقة اجلملة.  
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وهي إحدى طرق القراءة التحليلية، وتبدأ هذه الطريقة طريقة الكلمة:  أوالً 

من الكلامت التي يعرف لفظها ومعناها ولكنه ال  "كلمة  "بعرض املعلم عىل املتعلم 

 يعرف شكلها.

ثانية ويطالبه بمعرفة شكلها وحفظه. وبعد تأكد املعلم من ذلك يقدم له كلمة 

بنفس الطريقة، ثم ثالثة ورابعة عىل نفس املنوال وعندما يتكون لدى املتعلم قدر من هذه 

الكلامت يدخلها املعلم يف مجل ثم يعرضها عليه، ويدربه عىل تعرفها وفهمها، فإذا تكون 

عند املتعلم ذخرية من الكلامت والحظ أوجه الشبه واالختالف بينهام انتقل به املعلم إىل 

 حلة الثانية وهي حتليل الكلمة إىل العنارص التي تتألف منها وهي احلروف.املر

ويف هذه املرحلة تقدم احلروف إىل املتعلم عن طريق استغالل مالحظته لتكرار 

 صوت احلروف وأشكازها يف الكلامت املختلفة.

فعند عرض كلمتي ) عروس، وعصفور ( عىل املتعلم يقدم إليه حرف العني عىل 

ه رمز الصوت الذي الحظه، وعىل هذا تسري بقية احلروف، حتى يعرفها جيدا أساس أن

وتستمر مرحلة التحليل حتى يتم عرض احلروف كلها دون أن يتخللها تقديم كلامت 

جديدة، وتنتهي مهمة الطريقة عند معرفة املتعلم جلميع احلروف معرفة جيدة حيث ترتك 

ا مستمد من علم النفس واآلخر مستمد من املتعلم يقرأ مجال أطول عىل أساسني أحدمه

 طبيعة القراءة:

وهو أن اإلنسان يبدأ دائام بإدراك يشء كيل له معنى ثم ينقل بعد األساس األول: 

ذلك إىل إدراك األجزاء الذي يتكون منها هذا الكل، ولذا نجد هذه الطريقة تبدأ بتعليم 

ىل تعليم احلروف. وينبغي هنا أن وحدات كلية ذات معنى، وهي الكلامت ثم ننتقل منها إ
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نشري إىل خطأ يقع فيه بعض من يتبعون هذه الطريقة، ذلك أهنم يبدؤون بعرض الكلمة، 

ثم يعمدون مبارشة إىل حتليلها إىل أصواهتا ناسني أن التحليل مرحلة من مراحل النمو يف 

لديه رصيد من تعليم القراءة. وأن هذه املرحلة ال يبلغها املتعلم إال بعد أن يتكون 

 الكلامت يسمح له بإدراك العالقات بني احلروف يف الكلامت املختلفة.

 هو أن القراءة عملية ال تتم إال إذا توفر فيها عنرصان:واألساس الثاين: 

تعرف الكلمة وفهم معناها، فال قراءة بدون فهم وال فهم بدون تعرف للكلامت، 

اتني القدرتني عند املتعلم وتنميتها معا منذ ومن ثم نجد أن هذه الطريقة هتتم بتكوين ه

 البدء يف تعليم القراءة.

وقد تقرتن الكلمة املراد تعليمها بصورة اليشء، ويف هذه احلالة ينظر الطفل إىل 

 الصورة والكلمة ثم ينطق هبا.

 

 مزايا طريقة الكلمة:

لمها ألن أهنا تتمشى مع الطريقة الطبيعية التي يدرك هبا اإلنسان األشياء ويتع -1

 الكلمة يف ذاهتا كل، وزها مدلول.

أهنا تستغل دافع املتعلم وما عنده من طاقة ونشاط بام تقدم إليه من كلامت تتصل  -2

 بخرباته وأغراضه وتتالءم مع قدراته واستعداده.

أهنا طريقة تشويق للطفل وتشجيع له عىل امليض يف القراءة ألن للكلامت التي ينطق  -3

 ذهنه.هبا معاين واضحة يف 

 أهنا هتتم باملعنى منذ البدء يف تعلم القراءة وتعود املتعلم متابعة املعنى أثناء القراءة -4
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أهنا تعود املتعلم الرسعة واالنطالق يف القراءة، ألن الوحدة فيها كلمة أو أكثر،  -5

 وليست حرفا واحدا، أو مقطعا واحدا.

 قت قصري.أهنا من املمكن استخدامها يف تكوين مجل من الكلامت يف و -6

 أهنا تعلم الطفل الرمز واللفظ واملعنى معا. -7

 أهنا ُتلص املتعلم من أكثر عيوب الطريقة الرتكيبية. -8

 

 عيوب هذه الطريقة:

أهنا  ال تساعد الطفل عىل متييز كلامت جديدة سوى ما يعرض عليه، فهي جتعل  -1

الكلامت خربته حمصورة يف كلامت حمدودة، ويمكن إصالح هذا املأخذ بتكرار 

تكرارا كثريا مع االهتامم بتحليلها إىل عنارصها، مما يساعد عىل قراءة الكلامت 

 اجلديدة التي تدخل فيها احلروف السابقة.

أهنا تتطلب يف املعلم الذي يستعملها إعدادا خاصا فلكي تؤيت هذه الطريقة ثامرها  -2

واخلطوات التي  املرجوة ال بد أن يكون املعلم عارفا باألسس التي تقوم عليها،

تتبعها يف تعليم القراءة. وباإلضافة إىل املعرفة النظرية ال بد أن يتوفر له القدرة عىل 

استعامزها وعىل الترصف الذي يساعده عىل مواجهة الظروف املختلفة التي تنشأ 

 أثناء التعلم.

 تتشابه كثري من الكلامت يف رسمها ولكنها خمتلفة يف معانيها وقد يؤدي هذا إىل -3

 خطأ األطفال يف نطق بعض الكلامت فيختلف املعنى.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 145 

 

قد يؤخر بعض املدرسني مرحلة حتليل الكلامت إىل حروف، فيضيع ركن هام من  -4

 أركان القراءة.

ويمكن التغلب عىل املأخذين الثالث والرابع بأن هيتم املعلم بتحليل الكلامت إىل 

ميذ بأصوات احلروف وأشكازها حروفها، ويف نفس الوقت يكثف تركيزه عىل تعريف التال

الصحيحة، كام ينبغي عىل املدرس أن يلتزم بتحليل الكلامت بعد أن حيفظها األطفال دونام 

 تأخري أو تأجيل.

 

وهي تتفق مع طريقة الكلمة يف األساس ولكن ُتتلف معها يف طريقة اجلملة: -2

هي اجلملة ال تفسري معنى الوحدة الكلية فهي ترى أن الوحدة الكلية ذات معنى و

الكلمة، ألن الكلمة املفردة يفهم منها أكثر من معنى، وال يتحدد معناها ويتضح إال إذا 

وضعت يف مجلة أو وصف املوقف الذي قيلت فيه، ويرتتب عىل االختالف يف تفسري 

معنى الوحدة الكلية اختالف يف خطوات السري يف تعليم القراءة فبدال من عرض كلمة 

ة اجلملة تبدأ بعرض اجلملة الكاملة وتطالبه بإدراك شكلها وفهم معناها مفردة نجد طريق

وبعد التأكد من قدرته عىل تعرفها وفهم معناها تعرض عليه مجلة أخرى. وهكذا عىل أن 

تكون هذه اجلملة مشتقة من خـربة املتعلم وجتاربه ومؤلفة من كلامت ليـست غريبة عليه، 

تجاو  السطر الواحد وتتسم ببساطة الرتكيب يف تتدرج يف الطول من كلمتني حتى ت

البداية ثم تأخذ يف التعقيد تدرجييا، وتعرض تلك اجلمل عىل املتعلم أكثر من مرة حتى 

تثبت صورهتا يف ذهنه ثم تأيت مرحلة حتليل اجلملة إىل كلامهتا التي تتكون منها، ثم املرحلة 
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تصحب تلك اجلمل والكلامت بصور  الثالثة وهي مرحلة حتليل الكلمة إىل حروفها، وقد

 تدل عليها يف هذه احلالة ينظر الطفل إىل الصورة واجلملة ثم ينطق هبا.

 

 مزايا طريقة اجلملة:

أهنا تقوم عىل أساس نفيس سليم، وهو البدء بالوحدات املعنوية فهي متد الطفل  -1

 بثروة فكرية ولغوية.

 ستعامل اللغوي.يتحد  فيها الطفل بجمل تامة فهي تساير طبيعة اال -2

 يفهم الطفل معنى الكلمة دون ُتمني ألن الكلامت وردت يف سياق اجلملة. -3

إهنا طريقة تشويق للطفل وتشجيع له عىل امليض يف تعلم القراءة، كام أهنا تعوده  -4

تفهم املعنى ومتابعته، ألهنا ال تفصل بني عملية ترمجة الرمو  إىل أصوات، وعملية 

 ل يف الطريقة الرتكيبية.فهم املعنى، كام هي احلا

 أهنا تعود الطفل الرسعة واالنطالق يف القراءة. -5

أهنا تكسب الطفل مهارة تعلم اإلمالء حيث ترسخ يف ذهنه صورة كتابة كل كلمة  -6

 من كلامت اجلملة التي تعلمها.

 

 

 عيوب طريقة اجلملة:

خربته  أهنا ال تساعد الطفل عىل متييز مجل جديدة غري ما يعرض عليه، فهي حترص -1

يف دائرة حمدودة من اجلمل، ويمكن عالج هذا العيب بتكرار اجلمل تكرارا كثريا 
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مع االهتامم بتحليلها إىل عنارصها، مما يساعد عىل قراءة اجلمل اجلديدة التي تدخل 

 فيها الكلامت واحلروف السابقة.

ثامرها  أهنا تتطلب يف املعلم الذي يستخدمها إعدادا خاصا فلكي تؤيت هذه الطريقة -2

املرجوة ال بد أن يكون املعلم عارفا باألسس التي تقوم عليها، واخلطوات التي 

تتبعها يف تعليم القراءة، وباإلضافة إىل املعرفة النظرية فال بد أن يتوفر له املعرفة 

العملية يف القدرة عىل استعامزها مما يساعده عىل مواجهة كل ظرف طارئ أثناء 

 التعلم.

علم يف عرض اجلمل وتدريب األطفال عىل قراءهتا وكتابتها، ويؤخر قد يسرتسل امل -3

 وأصوات حروف إىل الكلمة وحتليل –عملية حتليل اجلمل إىل كلامت وحروف 

 .اجلديدة الكلامت قراءة لعملية تعطيل وهذا منوعة

يواجه األطفال املحدودو الذكاء و االستعداد صعوبة يف أوائل مراحل التعليم يف  -4

 جلملة دفعة واحدة.استيعاب ا

تتطلب هذه الطريقة كثريا من الوسائل املعينة، التي ربام ال تتهيأ للمعلم، أو  -5

 ا.املدرسة، وهبذا يقل أثرها، وتنعدم الثقة هب

 

 خطوات تنفيذ الدرس يف احلصة:

وف االبتدائية أو املتوسطة أو ينبغي للمعلم عند تنفيذ دروس كتاب القراءة للصف

لسان القرآن، واملحادثة العربية، وألعربية بني يديك، وقصص النبيني و  "للثانوية العامةكـ

 أن يتبع اخلطوات التالية:"...ألقراءةالرشدة، ونفحة العرب.
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أن يعد الدرس إعدادا كامال يشمل األهداف، واألساليب، والنشاط والوسائل،  -1

 والتقويم. وحتديد الواجب املنزيل إن وجد.

 من الدرس.أن حيدد األهداف اخلاصة  -2

أن يعد الوسائل املطلوبة للدرس سواء كانت مواد أو أجهزة مثل سبورات،  -3

 .الخ …لوحات، بطاقات، جمسامت، صورة أفالم، شفافيات، رشائح 

أن هييء التالميذ للدرس بأحد األساليب املناسب مثل السؤال عن احلرف الذي  -4

 أمامهم أو ربطه بدرس مىض، أو رسد قصة مشوقة أو غري ذلك.

أن يعرض الصورة أمام التالميذ، ويطلب منهم ذكر اسمها، وحياورهم يف أبر   -5

 مالحمها وفوائدها، أو غري ذلك مما يتناسب معها.

 و مرياً  أن يقرأ الكلمة حتت الصورة ويشري إليها، ويردد التالميذ بعده مجاعياً  -6

ويكرر نطق ، ثم يركز عىل الكلمة دون الصورة، وحيسن أن خيفي الصورة وفردياً 

الكلمة حتى يتأكد من سالمة نطق التالميذ زها، ثم ينطق احلرف امللون بصوته يف 

 الكلمة ويرب ه بصوت مناسب، ويطلب من التالميذ نطقه.

أن يستمر يف بقية كلامت الدرس عىل هذه الطريقة، ويعيد الكلامت السابقة بني حني  -7

 وآخر.

وتقرأه، وتطلب من التالميذ نطقه  أن يعود إىل احلرف امللون يف مجيع الكلامت -8

بأصواته املختلفة، وتشري إىل حركة كل صوت، وتوضح زهم داللتها عىل صوت 

 احلرف.
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أن يعرض كلامت الدرس يف بطاقات دون صور، حتى تطمئن إىل إدراك التالميذ  -9

 زها.

أن يعرض زهم احلرف منفصال من خالل السبورة أو بطاقات، بأصواته كام يف  -11

 طلب منهم قراءته والتمييز بني أشكاله وأصواته.الكتاب، وي

أن يدرهبم عىل معرفة أشكال احلرف يف مواقعه من الكلامت، بعرض كل كلمة من  -11

 كلامت الدرس، وشكل احلرف حتتها، حتى يطمئن إىل تفريقهم بني صور احلرف.

 أن يطلب منهم فتح الكتاب وقراءة كلامت الدرس وجتريد احلرف بأصواته. -12

دء يف كتابة احلرف آخر الصفحة األوىل، يوجه أنظار التالميذ إىل احلرف قبل ا لب -13

الكبري املسهم، وقد يعرضه بصورة أكرب يف السبورة أو بطاقة، ويبني زهم أن يكتبوا 

باجتاه السهم، ويوضح زهم ذلك يف السبورة عدة مرات، حتى يطمئن إىل وضوح 

اخلطأ فيها يال م التالميذ سنني  طريقة بدء كتابة احلرف إىل هنايته، فهذه مشكلة

 عديدة وقد يستمر معهم.

أن يطـلب منهم مترير قلم الرصاص عىل احلرف بأشكاله حتت إشـرافه وتوجيهه،  -14

ويوجههم إىل التأين يف الكتابة واحلـرص عىل النظافة ومسك القلم بصورة سليمة، 

اية، وخاصة يف وحيسن أن يعطيهم وقتا حمددا لكتابة كل حرف أو كل شكل يف البد

الدروس األوىل، وكلام تقدم يف املقرر وملس من تالميذه حتسنا يف الكتابة قلل 

 الوقت املخصص زهم، وهذا هدف ينبغي االهتامم به مع مراعاة الفروق الفردية.

أن يكثر من تدريبهم عىل كتابة احلرف يف ازهواء وبالصلصال ويف الرمل، ويف  -15

 السبورة الشخصية وغريها.
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مطالبة التالميذ بكتابة حروف مل يدرسوها، أو كلامت مل يدرسوا مجيع عدم  -16

 حروفها.

 

 تدريس القراءة: أخرى يف طرق

أن يتبع اخلطوات التالية: للصغارينبغي للمعلم عند تدريس موضوعات القراءة 

املعلم الدرس إعدادا كامال ذهنيا وكتابيا بحيث يشتمل عىل األهداف،  عد  بعد أن  يُ 

السلوكية وخطوات تنفيذها وتقويمها، واألساليب واإلجراءات، التي ترمي إىل حتقيق 

تلك األهداف يف تسلسل علمي ومنطقي. واملتضمنة رشح األلفاظ، واألساليب، 

، إضافة إىل األسئلة املنتقاة والتي حتتاج واإلشارات التارخيية واجلغرافية، والعلمية وغريها

عامل الفكر يف اإلجابة عنها، والتي تدور حول النقاط األساسية التي عاجلها إإىل 

 املوضوع.

يبدأ املعلم احلصة داخل الفصل بتدوين املعلومات األساسية من عىل السبورة من  -1

 البسملة، واملادة، والتاريخ.

وسيلة إيضاح للدرس أو إلقاء أسئلة أو طرح  يمهد املعلم لدرسه من خالل عرض -2

أمثلة أو رسد قصة تتصل بموضوع الدرس. وذلك بقصد هتيئة أذهان التالميذ 

وتشويقهم، مع مراعاة طبيعة كل درس ووسط هذا التشويق واإلثارة يثبت عنوان 

 الدرس عىل السبورة.

 يطلب املعلم من تالميذه فتح الكتب عىل موضوع الدرس. -3
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علم الفقرة األوىل من الدرس قراءة نموذجية مراعيا فيها حسن األداء يقرأ امل-

 ومتثيل املعنى ومواضع الوقف والوصل عند القراءة.

يطالب املعلم املجيد من التالميذ بقراءة هذه الفقرة مراعيا يف تو يع القراءة عدم  -

موضوع  الرتتيب ويلقي بني احلني واآلخر سؤاال حتى ال تنرصف أذهان التالميذ عن

 الدرس.

ينتقل املعلم إىل الفقرة الثانية ويسري فيها عىل غرار الفقرة األوىل وعىل هذا املنوال تسري  -

 بقية فقرات الدرس مع تغطية مجيع التالميذ أو معظمهم بالقراءة.

ينتقل بعد ذلك إىل توضيح ورشح معاين املقررات اللغوية الصعبة عن طريق وضعها  -

 الميذ من الوصول إىل املعنى املقصود ويثبته عىل السبورة.يف مجل مفيدة متكن الت

 يقرأ عدد من التالميذ املوضوع قراءة أخرى. -

بعد انتهاء القراءة يناقشهم يف املوضوع بتوجيه عدد من األسئلة بلغة عربية سهلة  -

ومناسبة، حتفزهم إىل التفكري واإلجابة عنها بجمل مفيدة، ملعرفة مدى استيعاهبم 

 وفهمهم.

ديد الواجب املنزيل سواء كان من تدريبات الكتاب أو اختيار جزئية حمددة من حت -

املوضوع يطلب من التالميذ نسخها عىل أن تركز تلك اجلزئية عىل مهارات إمالئية 

 وخطية تناسب مستوى تالميذ هذا الصف.

 

 طريقة إصالح األخطاء يف القراءة:
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القراءة وقد يـكون هذا اخلطأ يف النطق، التـالميذ معرضون للوقوع يف اخلطأ أثناء 

 أو اللغة، أو نامجا عن عدم فهم املعنى أو اإلمهال أو عيوب عضوية.

 واملعلم هو اخلبري بعالج هذه العيوب عن طريق اخلطوات التالية:

البعد عن مقاطعة القارئ، ألن يف ذلك حد من فهمه للمعنى، فضال عن أن هذه  -

 التلعثم وكراهية القراءة.املقاطعة ترتك عادة اخلجل و

يعقب املعلم عىل قراءة التلميذ من اجلملة التي وقع اخلطأ يف إحدى كلامهتا ويطلب منه  -

 إعادهتا، ويرشده إىل صواب ما أخطأ فيه.

يناقش املعلم التلميذ فيام أخطأ فيه ليتوصل إىل الصواب بنفسه فيثبت يف ذهنه، فإن  -

 عىل املعلم السؤال يف النطق الصحيح. كان اخلطأ يف النطق أو يف الضبط وجب

 

 خطوات تنفيذ الدرس يف احلصة:

يتبع املعلم اخلطوات التالية مسرتشدا هبا يف طريقة تدريسه وله أن يترصف فيها مع 

 غوية.املحافظة عىل األسس ازهامة كالقراءة الصامتة ومناقشة األفكار ورشح املفردات الل

 التمهيد: -1

أو بإلقاء أسئلة أو قصة تتصل بموضوع الدرس  ويكون بعرض صور أو نامذج

والغرض من التمهيد هتيئة أذهان التالميذ للموضوع بطريقة مشوقة وليس الغرض منه 

جمرد الوصول إىل عنوان الدرس، والتمهيد الناجح هو ما جيعل التلميذ بعده يشعر بحاجة 

ل أسئلة املعلم، فإذا إىل قراءة املوضوع ليصل إىل حل املشكلة التي أثريت أو ليصل حل

 توصل بعد ذلك إىل عنوان الدرس دونه عىل السبورة.
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 لقراءة الصامتة:ا -2

يرشد املعلم تالميذه لطريقة القراءة الصامتة وأهنا قراءة بالنظر فقط دون مهس أو 

حتريك شفة، ويأمرهم يف أثنائها أن يضعوا خطوطا بأقالم الرصاص حتت الكلامت 

ة فهم ليستطيعوا اإلجابة عىل األسئلة التي ستوجه إليهم يف الصعبة، وأن يقرؤوا قراء

 حدود  منية تتفق وطبيعة املوضوع.

 مناقشة األفكار العامة:-3

بعد القراءة الصامتة يلقي املعلم عىل التالميذ بعض األسئلة التي يكون قد أعدها 

 مسبقا حول األفكار البار ة يف املوضوع.

رب املعلم مدى فهم تالميذه املستقل حتى حيرص والغرض من هذه املناقشة أن خيت

التالميذ عىل الفهم يف أثناء القراءة الصامتة ويراعي يف هذه املناقشة أن تتناول النواحي 

 الواضحة يف املوضوع وأال تستغرق وقتا طويال.

 رشح املفردات اللغوية:-4

ة يف الكتاب وال ينبه املعلم التالميذ إىل أن الكلامت املكتوبة بلون مغاير مرشوح

داعي لتسجيلها عىل السبورة، ويسجل الكلامت التي يسأل عنها التالميذ بعد القراءة 

الصامتة يف جدول لتوضيح معناها، ثم يناقش اجلميع يف معانيها مع توجيهه وتقويمه 

للمعاين التي يذكرها تالميذه حتى يصل معهم ألفضل وأقرب معنى لكل كلمة، ويفضل 

 ت يف مجل ليفهم التالميذ معانيها من خالل سياق اجلمل.أن يضع الكلام
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كام يمكن أن يطالبهم بإنشاء مجل تشتمل عىل تلك الكلامت بعد معرفتهم ملعانيها 

لتثبيتها يف أذهاهنم، وقد يدرب بعضهم عىل كتابة املعاين عىل السبورة حتى يربط بني 

 القراءة والكتابة.

 القراءة اجلهرية:-5

قرأ أما تالميذه قراءة نموذجية صحيحة مع متثيل املعاين جيذب هبا يبدأ املعلم في

انتباههم ليحاكوه يف القراءة، والبد أن يتأكد من وقت آلخر من متابعة التالميذ له، ثم 

يطلب من أحد التالميذ املقتدرين القراءة لقدر مناسب، ثم يقرأ آخر بحيث تكون القراءة 

 قسمني أو ثالثة مع متابعة اجلميع للقارئ، وعىل متتابعة، وحيسن تقسيم املوضوع إىل

 املعلم اتباع ما ييل:

 القارئ أخطاء يكتشفوا حتى االستامع حلسن وتوجيههم التالميذ انتباه شد –أ 

 .املعلم قبل من عنها السؤال عند ويصححوهنا

تقسيم أجزاء املوضوع إىل فقرات يرتاوح طول كل فقرة بني ثالثة أسطر إىل  - ـب

 -مخسة، ويقوم كل طالب بقراءة فقرة واحدة حتى يكون هناك تكافؤ يف فرص القراءة ج

جعل أكثر وقت احلصة للتدريب عىل القراءة اجلهرية الصحيحة والوقت املتبقي للتمهيد 

 والقراءة الصامتة ومعاين املفردات ومناقشة األفكار من خالل القراءة اجلهرية

اء اجلملة أو بعد اكتامل معنى، ثم يسأل انته بعد إال يوقفه فال القارئ أخطأ إذا –د 

 مالءه عن خطئه ويصححه له، وقد يربطه بقاعدة نحوية ثم يطلب منه إعادة قراءة 

 اجلملة صحيحة.
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تدريس املوضوع الواحد يف حصتني أو ثال  حسب تو يع املقرر، وجيب أن  - ـهـ

يه طلب القراءة من أكرب عدد ممكن مع يقرأ مجيع طالب الفصل إال إذا كان العدد كبريا فعل

تسجيل إشارة يف كشف املتابعة أمام التلميذ الذي قرأ، ويقرأ البقية يف املوضوع الذي يليه 

 لضامن قياس وحتسني مستويات اجلميع.

 مناقشة األفكار اجلزئية:-6

وتكون بتوجيه طائفة من األسئلة تتناول املوضوع، هدفها اختبار مدى ما فهمه 

التالميذ من املوضوع، واُتاذ املقروء وسيلة للتدريب عىل التعبري، كام ينبغي تدريب 

التالميذ عىل التعبري عن مدلول الصور املرسومة يف الكتاب اخلاصة باملوضوع املقروء 

 وإثارة التنافس بينهم يف ربط فروع اللغة من خالل األسئلة.

 التلخيص:-7

ملوضوع شفويا بحيث يلخص كل تلميذ فقرة يطلب املعلم من التالميذ تلخيص ا

 وقد يستغني عن هذه اخلطوة اكتفاء باألسئلة اجلزئية الشاملة.

 متثيل املوضوع:-8

إذا كان املوضوع قصة ويمكن حتويله إىل حوار متثييل، يقوم التالميذ بتمثيله أو متثيل 

 بعضه قبل هناية  من حصة الدرس.

 

  

 (لعبارةاأساليب لتنمية مهارات القراءة ) 
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 : هناك أساليب كثرية لتنمية مهارات القراءة ) املطالعة ( ومن أهم هذه األساليب
 
، حيث حركات اليد وتعبريات ىلة للمعنة واملمثِّ تدريب الطالب عىل القراءة املعربِّ  -1

بل املعلم يف مجيع قمن التقليدية النموذجية   الوجه والعينني، وهنا ترب  أمهية القراءة

 حاكيها الطالب. احل ليُ املر

يد األداء احلسن إال إذ فهم النص حق االهتامم بالقراءة الصامتة، فالطالب ال جُي  -2

الطالب بتفهم املعنى اإلمجايل للنص عن طريق القراءة  أالفهم، ولذلك وجب أن يبد

 للطالب قبل القراءة اجلهرية.  حول الدرس الصامتة، ومناقشة املعلم

عىل القراءة السليمة، من حيث مراعاة الشكل الصحيح تدريب الطالب  -3

 خرها. اللكلامت وال سيام أو

معاجلة الكلامت اجلديدة بأكثر من طريقة مثل: استخدامها يف مجلة مفيدة، ذكر  -4

املرادف، ذكر املضاد، طريقة التمثيل، طريقة الرسم، وهذه الطرائق كلها ينبغي أن يقوم هبا 

لعالج الكلامت اجلديدة  ىفقط يسأل ويناقش، وهناك طريقة أخرهو الطالب ال املعلم، 

وكلمة اجلدار وهي طريقة الوسائل املحسوسة مثل معنى كلمة معجم وكلمة خوذة 

 .!وهذه الطريقة يقوم هبا املعلم نفسه!، ....وكلمةالكتاب.

تدريب الطالب عىل الشجاعة يف مواقف القراءة ومزاولتها أمام اآلخرين  -5

ضح، وأداء مؤثر دون تلجلج أو تلعثم أو هتيب وخجل، ولذلك نؤكد عىل بصوت وا

أمهية خروج الطالب ليقرأ النص أمام  مالئه، وأيضًا تدريب الطالب عىل الوقفة 

الصحيحة ومسك الكتاب بطريقة صحيحة وعدم السامح مطلقًا ألن يقرأ الطالب قراءة 
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 جهرية وهو جالس. 

 رسعة مناسبة، وبصوت مناسب.تدريب الطالب عىل القراءة ب -6

 طالبهم من يطلبون االبتدائية املرحلة يف املعلمني بعض أن جدًا املالحظ ومن]

 . [حناجردهم سيما وال صحتهم على ؤثرُي مما اإلزعاج حد إىل بالقراءة أصواتهم رفع

 تدريب الطالب عىل الفهم وتنظيم األفكار أثناء القراءة. -7

تدريب الطالب عىل القراءة مجلة مجلة، ال كلمة كلمة، وتدريبهم كذلك عىل ما  -8

 حيسن الوقوف عليه.

تدريب الطالب عىل التذوق اجلاميل للنص، واإلحساس الفني واالنفعال  -9

 الوجداين بالتعبريات واملعاين الرائعة.

الذى  متكني الطالب من القدرة عىل الرتكيز وجودة التلخيص للموضوع -11

 يقرؤه.

تشجيع الطالب املتميزين يف القراءة بمختلف األساليب كالتشجيع املعنوي،  -11

 وخروجهم للقراءة واإللقاء يف اإلذاعة املدرسية وغريها من أساليب التشجيع. 

غرس حب القراءة يف نفوس الطالب، وتنمية امليل القرائي لدى الطالب  -12

اخلارجة عن حدود املقرر الدرايس ووضع املسابقات تشجيع عىل القراءة احلرة الو

 واحلوافز لتنمية هذا امليل.

تدريب الطالب عىل استخدام املعاجم والكشف فيها وحبذا لو كان هذا  -13

 التدريب يف املكتبة.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 158 

 

الرتقيم إىل ما ترمز إليه من مشاعر  تعالما  مراعاةتدريب الطالب عىل -14

 حتى يف تعبريات الوجه. وأحاسيس، ليس يف الصوت فقط بل

ينبغي أال ينتهي الدرس حتى جيعل منه املعلم امتدادًا للقراءة املنزلية أو  -15

 املكتبية. 

عاف وعالجهم يكون بالرتكيز مع املعلم  أثناء القراءة عالج الطالب الِض  -16

 النموذجية، والصرب عليهم وأخذهم باللني والرفق، وتشجيعهم من تقدم منهم.

 الطالب فيمكن إصالحها بالطرق التالية:  اءخطوأما أ 

متيض القراءة اجلهرية األوىل دون إصالح األخطاء إال ما يرتتب عليه فساد  -

 . املعنى

بعد أن ينتهي الطالب من قراءة اجلملة التي وقع اخلطأ يف إحدى كلامهتا نطلب إعادهتا  -

 عىل موضوع اخلطأ ليتداركه.  مع تنبيه

  ببعض الطالب إلصالح اخلطأ لزمالئهم القارئني. يمكن أن نستعني -

قد خيطئ الطالب خطأ نحويًا أو رصفيًا يف نطق الكلمة فعىل املعلم أن يشري إىل القاعدة  -

 إشارة عابرة عن طريق املناقشة.

قد خيطئ الطالب يف لفظ كلمة بسبب جهله يف معناها وعالج ذلك أن يناقشه  -

 خطأ فيه  ميلهم.أرتاك مجيع الطالب فيام املعلم حتى يعرف خطأه مع اش

ن أنه إذا كان خطأ الطالب صغريًا ال قيمة له وخصوصًا إذا كان ويرى الرتبوي -

واهلل تعاىل  .الطالب من اجليدين ونادرًا ما خيطئ فال بأس من جتاهل اخلطأ وعدم مقاطعته

 صواب.أعلم بال
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*** 

 
 ونشردها طرق تدر يس اللغة العربية-18

 

 

 عزوجل اهلل اختارها التي العربية اللغة اإلطالق عىل واملعرفة، وأفضلها العلم اللغة وسيلة

 ولغة اجلنة أهل ولغة -وسلم عليه اهلل صيل – رسوله لغة وهي"  الكريم القرآن" املبارك لكالمه

 اإلسالمي. الترشيع مصادر

يتفقه يف الدين، وأن يكون من الراسخني يف العلم فال بد له أن يدرس ويتعلم  أن أراد فمن

هذه اللغة ويتضلع فيها، ولألسف الشديد: أن األمة اإلسالمية بخواصهاوعوامها مل هتتم هبذ اللسان 

اء املبني، كام اهتم به اهلل تعاىل حيث اختار لكتابه املبارك هذا اللسان، وحيث انتخب لرسالته أحد أبن

العربية، وحيث اُتذ اللغة العربية لدولته العظيمة الشان لغًةرسميًة يف البالد، فيا زها من عظمة 

 وشان.

فينبغي أن جيلس كبار مفكري هذه األمة، ويقدموا أفكارًا واسرتاتيجياٍت الُتاذ اللغة العربية 

ض فيام بينهم ملصاحلهم كلغة عاملية يف عرص الَعومَلة و التدويل، لريتبط املسلمون  بعضهم البع

ومصالح اإلنسانية مجعاء يف ربوع العامل، وذلك كله عن طريق اللسان العريب املبني استنباطًا من 

 مصادر الترشيع اإلسالمي] اإلنساين باملعنى األعم[.
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 ت:اللغة العربية يف املدارس واجلامعا اقرتاحات لتدريس

 واختياريف مجيع املراحل التعليمية  التام بتدريس مادة اللغة العربية االعتناء -األول

 الكتب املناسبة لكل مرحلة. 

إىل ثالثة عصور وهي كاآليت: العرص اجلاهيل و  لتاريخ األدب العريب تقسيم املنهج -الثاين 

 يمية. صدر اإلسالم، والعرص العبايس، والعرص احلارض، ثم تو يعه عىل خمتلف املراحل التعل

 التميز ويمكنه بصرية عىل الطالب ليكون –مجال باإل ولو –اإلملام بتاريخ األدب العريب  -الثالث 

 . العصور خمتلف يف العريب األدب أساليب بني

دراسة اللغة العربية دراسة منهجية بحيث تفتح للطالب الطريق إىل فهم الكتاب  -الرابع

 والسنة والفقه اإلسالمي.

مترين الطالب عىل كتابة املقاالت، والبحو  العلمية يف الدراسات العليا.  -اخلامس 

 وتدريبهم عىل تكوين اجلمل والقصص الصغرية يف ضوء كل درس يف املراحل اإلبتدائية. 

املناقشة العامة حول املوضوع الذي يقرؤه الطالب وأن يمنع الطالب من املحادثة بغري  -السادس 

 ة أثناء املحادثة.اللغة العربي

التدريب عىل إلقاء املقاالت والبحو  العلمية التي يكتبها الطالب حتت إرشاف  -السابع

األساتذة ويمكن أن خيصص لذلك حصة واحدة يف األسبوع أو تقام له ندوة أسبوعية أو شهرية 

 خارج وقت الدراسة ويدعى إليها أكرب عدد من الطالب. 

 العربية ماقسهد أو األااملحادثة باللغة العربية يف رحاب املعتشجيع الطالب عىل  -الثامن 

 أوأثناء الدراسة عىل األقل وذلك أضعف اإليامن واألساتذة هم األسوة يف ذلك. 

أن تعقد ندوات علمية يف فرتات معينة ويدعى إليها الشخصيات األدبية إللقاء  -التاسع 

د الشخصيات األدبية من اخلارج عند  يارهتم ناء تواجأثاملحارضات كام ينبغي انتها  الفرص  

 للبالد.
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إنشاء قسم التخصص يف األدب العريب يف املعاهدالعلمية الكبرية ليتخصص فيها  -العارش 

 ة العربية يف املدارس واملعاهد.الطالب ويتأهلوا لشغل مناصب التدريس ملادة اللغ

 

 نرش اللغة العربية بني العامة:توصيات ل

تعليم اللغة العربية لتتاح الفرص  ل الليلية يةالدراس الفصول فتح من اإلكثار –أواًل 

بناء الشعب يف املشاركة، وذلك عن طريق املجامع اخلريية واملعاهد أألكرب عدد ممكن من 

 العلمية واألقسام العربية يف اجلامعات والسفارات العربية يف البالد.

علمني عىل تعليم اللغة العربية بطرق عرصية لتدريب امل ةهد خاصمعا إنشاء –ثانيًا 

وحديثة تتميز بالسهولة واليرس وإعدادهم إعدادا كامالليتم تو يعهم بعدها عىل الفصول 

 الدراسية املسائية.

حيث يشعر الطالب عند قراءهتا أنه يف والشيقةاختيار الكتب الدراسية السهلة  -ثالثا

 تقدم مستمر. 

 لتدريب عىل املحادثة.االعتناء التام با -رابعاً 

رشح القواعد النحوية ولو باللغة املحلية بقدر صلتها بالدرس من غري  -خامساً 

أو  "من " و "ما "إكثار وال تعقيد وال إمهال فإذا قرأ الطالب درسا استعملت فيه كلمة 

 . مثاًل فليكن عىل علم بالفرق بني هذه الكلامت "هذه" و "هذا"

التدريب عىل الرتمجة بأن يقدم األستاذ اجلمل املالئمة لكل درس باللغة االردية  -سادساً 

أو أية لغة يعرفها الطالب ثم يأمرهم برتمجتها إىل العربية وبالعكس وهذا يزيد الطالب 

 بصرية يف ما يقرأ. 
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 اإليه حاجتها بقدر العربية اللغة تعليم يف املبارشة الطريقة ستخداما –سابعًا 

ب حس ُتتلف أمهيتها أن إالّ  األجنبية اللغات لتعليم الطرق أنفع ملن املبارشة فالطريقة

ستاذ وتالميذه ال يوجد بينهم لغة جو الطالب واألساتذة فإن كان األالبيئات وحسب 

كليًا عىل الطريقة املبارشة يف تعليمهم، وأما  مشرتكة يتعلموهنا يضطر األستاذ إىل أن يعتمد

بينهم لغة مشرتكة خيفف هذا عىل األستاذ وما يبذله من جهد، ويقرب إذا وجدت 

الطريق، ويوفر بعض الوقت، بحيث يمكن لألستاذ أن يفرس زهم القاعدة النحوية أو 

الكلمة الغريبة غري العربية باللغة املشرتكة، وهذه هي الطريقة السائدة يف تعليم اللغات يف 

 العامل.

ساتذة ن مناسب ويدعى إليها هؤالء األمكا يف الشهرية الندوات عقد –ثامنًا 

حول جتارهبم من خمتلف املراكز العربية ويلقون فيها مقاالهتم القصرية  واملديرون

 عليها أثناء الدراسة.  تالميذهم التي دربو اوخرباهتم 

 إىل هذه املراكز وأهل القلم العربية والشخصيات العربية اللغة أساتذة دعوة –تاسعًا 

 بني حني وآخر واالستفادة من توجيهاهتم القيمة. 

 تقسيم اجلوائز عىل املتميزين منهم. و الطالب بني املسابقات عقد –عارشًا 

يف  ية وسهلة وبأسلوب ممتع ومجيل يراعفصيح بلغة شهرية جملة إصدار –احلادي عرش 

 ذلك املستوى العام زهؤالء الطالب. 

العربية واحلرص عىل اقتناءها ما  واملجالت والصحف الكتب استرياد –الثاين عرش 

 منها.  لالستفادةأمكن، ثم تو يعها عىل الطالب 
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 ويف باكستان يف التعليم و ارات إىل الطلبات لرفع اجلهود مواصلة –الثالث عرش 

ساسية يف مدارسها وكلياهتا وأن أمادة اللغة العربية كامدة وأخذ بالد اإلسالمية العتامد ال

 كام ذكرنا من أنفع الوسائل لنرش اللغة العربية بني شعبنا املسلم. هذا 

م كافة وسائل النرش من مسموع ومقروء ومرئي وجعل ذلك يف ستخداا –الرابع عرش 

هبى أخدمة تعليم اللغة العربية وإعداد الربامج الناجحة واملتميزة لتقديم هذه اللغة يف 

 .ينحلة وأمجل صورة للسامعني واملشاهد

 

 مع:اأنشطة املج

 إنشاء معاهد اللغة العربية يف كل مدينة. -1

 فتح دورات تأهيلية للمعلمني واملرشفني. -2

 فتح دورات خاصة بطلبة املدارس واجلامعات. -3

 فتح دورات خاصة لعامة الناس. -4

 فتح دورات خاصة للحجاج واملعتمرين. -5

 دراسات ُتصصية يف األدب العريب. -6

 واملومترات العلمية.عقد وتنظيم املسابقات والندوات  -7

 ين لألطفال الشهرية.يشءجملة عربية النا -8

 طباعة الكتب ازهادفة.  -9

 اإلصدارات اإلعالمية. -11
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 ليف.أالتعريب والرتمجة والت -11

 الرحالت العلمية. -12

 التعاون مع املنظامت اإلسالمية التعليمية والرتفيهية، املحلية والعاملية. -13

 ذه الربامج:زهوإليكم أعزائي تفصياًل 

 

 معاهد اللغة العربية: إنشاء 

تقوم هذه املعاهد بإعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتأهيلهم وفق  

ة يف التصور املستقبيل لنرش يأحد  األسس واملناهج العلمية، وهو هبذا يعد حلقة رئيس

خصصني الذين العامل، فمن خالل املعلمني املت يفاللغة العربية وتعليمها لغري الناطقني هبا 

يتم ُترجيهم كل عام يمكن أن يصل تعليم اللغة العربية إىل رشائح واسعة من الراغبني يف 

تعلمها من طالب علم أو دعاة أو علامء أو معلمني يف املدارس العرصية أو الدينية أو 

العامة من أبناء املجتمع سواء كان ذلك ألغراض البحث أو التعرف الثقايف والفكري أو 

حاجات التواصل العام وخدمة املصالح املشرتكة االقتصادية واالجتامعية والسياسية لسد 

 أو لتأصيل املشرتك الثقايف والديني بني الشعوب واملجتمعات.

 أهداف املعاهد:

 .إعطاء الطالب خلفية نظرية يف علم اللغة النظري والتطبيقي، مع تطبيق نظرياته عىل اللغة العربية 

 النظرية والعملية يف أساليب تدريس العربية لغري الناطقني هبا. رفع كفاءة الطالب 

 .إعداد الطالب للقيام بتدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
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 .إكساب الطالب مهارة وضع اخلطط الدراسية وإعداد االمتحانات وتقويمها 

  لغري الناطقني هباهيدف قسم تدريب املعلمني من خالل براجمه إىل تدريب معلمي اللغة العربية 

 )أثناء اخلدمة( وتطوير خرباهتم النظرية والعملية من خالل: تعريفهم بالنظريات واألساليب والوسائل

 احلديثة يف جمال تعليم اللغة الثانية. 

 .تنمية قدراهتم وتدريبهم عىل تصميم خطط ومناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

  واملهارات الال مة إلعداد مواد ومقررات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.تزويدهم باألسس النظرية 

 .تطوير معارفهم اللغوية والثقافية واملهنية وحتديثها 

 إعداد وتطوير ما تتطلبه برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من مناهج ومـواد تعليمية 

 اليب الرتبوية وتقنيات تعليم اللغة.وأدوات قياس وتقـويم وفقـًا ألحد  األس

 :ومدراء املدارسفتح دورات تأهيلية للمعلمني واملرشفني  

وقبل أن نبدأ بذكر التفاصيل وطرحها ال بد أن ننوه إىل أمر ال بد منه، وهو أن هذه 

 الدورة التأهيلية خاصة برشحيتني من املجتمع أال ومها:

ال بد للمتأهل أن يكون عىل خربة كافية ودراية جيدة ومعرفة باللغة  القسم األول:

العربية نطقا وكتابة، وهذا بطبيعة احلال خاص بخرجيي اجلامعات واملعاهد اإلسالمية 

املتخصصة يف هذا الشأن ولكنه مل تتوفر لديه الكفاءة والقدرة الكافية عىل عرض املادة 

ورشات تدريبية تأهيلية زهذا القسم من  ناسب إقامةمن املوتدريسها للغري  وزهذا رأينا 

 3العلامء وطالب العمل املتمكنني من اللغة العربية حيث ستستغرق الدورة الواحدة مدة  

أيام فقط يسبق ذلك كله عقد جلنة من اخلرباء واملتخصصني ملقابلة الطلبة الراغبني يف 
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فة املستويات وتقييمها وبناءا عىل هذا لية ملعرياملشاركة يف هذه الدورات والورشات التأه

 يتم ترشيح الطلبة املتفوقني زهذه الورشات التأهيلية.

اجلامعات واملدارس العرصية والدينية ممن ال يتمتعون  واهم خرجي القسم الثاين:

و التخصص أملام يف جمال تعليم اللغة العربية إذكر و مل تكن لدهيم أي خلفية أو بأي خربة تُ 

ال جيمعهم جامع او يربطهم رابط  ةء هم من رشائح خمتلفة وُتصصات متنوعهبا وهؤال

باللغة العربية من قريب أو بعيد إال أهنم لدهيم الرغبة اجلاحمة يف تعلم اللغة العربية وفنوهنا 

وبالتايل النطق هبا بصورة مرضية صحيحة ولذا فقد رأينا  كذلك زهؤالء الطلبة الراغبني يف 

جلنة خاصة وظيفتها تقييم عقد كة يف هذه الدورات والورشات التأهيلية الدخول واملشار

ثم تنظيم احلصص الدراسية ، هؤالء الطلبة ومعرفة مستوى كل طالب عىل حدةٍ 

وتقسيمهم  حسب مستواه وما يناسبه من املواد الدراسية وتعيني املدة الكافية لتدريبهم 

 يام بمسؤليتهم عىل الوجه املطلوب.وإيصازهم إىل ازهدف املنشود الذي يؤهلهم للق

 

 :خرجيي اجلامعاتاخلطة الدراسية اخلاصة ب  

وتعتمد هذه اخلطة عىل أسلوب مثايل فريد، إذ أنه يعتمد بشكل أساس عىل إنشاء 

املعاهد واملؤسسات اخلاصة والتي تبذل غاية اجلهد يف سبيل ُتريج دفعات تتميز باجلدية 

املعاهد اخلاصة لتدريب   تشئإىل أبناء املجتمع كام أهنا ستنالتها واخلربة واملثالية يف أداء رس

املعلمني  والتي ستقدم اللغة العربية إىل الراغبني فيها بأسلوب شيق وممتع وبصورة سهلة 

يقوم عىل  ال جيد الدارس أي صعوبة يف هضم املادة الدراسية التي ستقدم إليه وذلك طبعاً 

التام بالتدريب عىل املحادثة والتخاطب بني  واالعتناءاختيار املناهج الدراسية بعناية كبرية 
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املشاركني مع رشح بعض القواعد املهمة والتي ال غنى للطالب عنها من غري إكثار أو 

غة الل معجماتعقيد أو إسهاب يذهب بجامل الدرس أو املادة املقدمة إليه وجدير بالذكر فإن 

قدموا كل ما يملكون  نهبؤالء الطلبة الذي االهتامممسؤولية  اعىل عاتقه تأخذ ةالعربي

باجلوانب األخرى والتي  تاهتم امن وقت وجهد ومال يف سبيل تعلم العربية ولذا فإهن

عقد الندوات ليجد الطالب املجال الكايف يف املشاركة فيها تال تقل أمهية عن سابقتها. ف

املدارس التي  منهم إسهاما بام من اهلل عليه يف هذه املعاهد واجلامعات وليقدم كل واحد 

م بعقد املسابقات وإصدار املجالت وقت البالد كام أهنا مع يف خمتلفارشف عليها املجتُ 

الشهرية التي تتميز بفصاحة اللسان وسهولة الطرح لعشاق العربية كام قامت بتوجيه 

وأويل اخلربة والباع الطويل يف هذا املجال لكي يستفيد الدعوات إىل األساتذة واملختصني 

أبناؤنا الطلبة من نصحهم وتوجيههم، التوجيه السديد الذي يعود عليهم باخلري يف 

ما للكتاب من أمهية بالغة وأثر كبري يف هذه  اعلم جيداً  حارضهم ومستقبلهم وأيضاً 

ة عىل أبناء وأحباب وعشاق اللغة املسرية التعليمية الرائدة وما زها من عوائد وفوائد مج

فلذا فقد اعتنت العناية الكبرية باقتناء كل شارد ووارد من الكتب العربية القيمة ، العربية

حتى لو تطلب ذلك إىل استريادها وجلبها من خارج البالد ثم تو يعها عىل املستحقني 

سعى تجلهود وواصل بذل ات توما  ال تمع كانااملج يه والراغبني يف اقتناءها وها

والتي متثل بشكل كبري ازهوية  ذه اللغة العربيةهالسعي احلثيث من أجل التمكني 

اإلسالمية جلميع املسلمني قاطبة فهي حتاول ومتارس بكل ما أوتيت من إمكانيات 

يف مجهورية   ةوالرتبوي ةهج التعليمياساسية يف املنوطاقات جلعل هذه اللغة من املواد األ

 باكستان اإلسالمية من جهة وعىل مستوى البالد اإلسالمية من جهة أخرى.
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 طلبة املدارس واجلامعات:لفتح دورات خاصة  

لقد ارتأى املجمع رؤية فريدة يف تقديم مادة اللغة العربية إىل طالب املدارس 

تتباين فيام بينها واجلامعات وذلك بام ينسجم مع ما يدرسونه ويتعلمونه من دراسات قد 

عىل ما تقدم ومن  أفكارهم وتوجهاهتم العلمية وبناءً يف املادة واملضمون فتتباين كذلك 

حرص املجمع عىل جهد الطالب ووقته وتقديم الفائدة إليه بأسلوب شيق ويسري يعود 

عليه بالفائدة من عدة جوانب فهي من جهة ترسخ املعلومة التي أخذها يف معهده أو 

و جامعته ومن جهة أخرى فإهنا تقدم إليه اللغة العربية عىل طبق شهي ال جيد أي مدرسته أ

صعوبة يف استساغة الدرس وهضمه دون أي عناء يذكر وإليكم هذه الطريقة املبتكرة 

راجني من اهلل العيل العظيم أن جيعل كل جهد وكل بذل يف ميزان حسنات اإلخوة 

 تميز:القائمني عىل هذا املرشوع الريادي امل

كلنا نعلم أن طالب اجلامعات أو املعاهد واملدارس يقضون معظم وقتهم ويومهم 

يف الدراسة بحيث ال جيد أحدهم الفرصة املؤاتية لتحقيق تلك الرغبة الدفينة يف أعامق 

نفسه أال وهي تعلم اللغة العربية بشكل سهل ويسري ولذا فقد قمنا بوضع الدراسية 

الدراسة التي تعمد األسلوب األكاديمي املعتمد يف مجيع  النظرية جانبا ونقصد بتلك

املدارس واجلامعات يف دول العامل اإلسالمي وغريه فيأيت الطالب بعد انتهاء دراسته ليقوم 

االستاذ املختص بعمل املراجعة العملية للدروس التي تلقاها عىل ايدي اساتذته سواء 

شعرا او قصة وما اىل ذلك، فيطلب االستاذ كان ذلك الدرس فقها او حديثا او تفسريا او 

كان املحفوظ كلمة  من درسه ذاك فيذكر ما حيفظه سواءً من كل طالب ان يذكر له ما فهمه 
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و حديثا ثم تبدأ املناقشة والبحث بني االستاذ أصولية أو قاعدة أو بيت شعر أو مجلة أ

ينه عىل فهم مادته بكل والتلميذ وهبذا جيد الطالب مرتعا خصبا من املعلومات التي تع

سهولة ويرس ومن غري ان تكد عقله باملعلومات اجلديدة التي ال جيد  زها طعام او مساغا، 

ولقد تم بحمد اهلل تعاىل فتح ما يقرب اكثر من اربع واربعني دورة لتعليم اللغة العربية 

الفضل واملنة وكان عدد املستفيدين منها قد  اد عىل الف وسبعامئة وثامن ومخسني طالبا و

 هلل سبحانه وتعاىل.

 فتح دورات خاصة لعامة الناس: 

مل يغفل القائمون عىل املجمع حفظهم اهلل تعاىل ما لعوام املسلمني من حق يف 

تعلم اللغة العربية لغة دينهم وكتاب رهبم  فبذلوا كل اجلهود املمكنة يف فتح الدورات 

اخلاصة لذلك وقد تم بحمد اهلل تعاىل حلد هذه الساعة فتح ثال  دورات لتعليم اللغة 

هجرية، وقد ُتتلف مدة 1432شعبان املايض من عام  العربية والتي بدأت يف شهر

هذه الدورات من مكان آلخر عىل حسب مستوى الطلبة املشاركني ومدى قدرهتم 

واستعدادهم عىل فهم املادة واستيعاهبا فترتاوح مدة هذه الدورات بني الثالثة اشهر اىل 

هتامم الكبري بنرش السنة تقريبا، وما  الت اجلهود مستمرة لتحريك عجلة التعليم واإل

 اللغة العربية يف ربوع بلدنا احلبيب.

 :يف تعليم اللغة العربيةفتح دورات خاصة للحجاج واملعتمرين  

لقد شعر املجمع بمسؤوليته اجتاه اخوانه املعتمرين وحجاج بيت اهلل احلرام  اده اهلل 

اكل الكثرية الناجتة بسبب ما جيده اخواننا من الصعوبات واملش وذلكتعاىل رشفا وتعظيام، 

عن عدم فهمهم للغة العربية طيلة مدة اقامتهم يف البلد احلرام، لذا فقد استعنا اهلل تعاىل 
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وتوكلنا عليه مستمدين منه العون والتأييد جل جالله يف فتح دورات رسيعة ومكثفة يف 

ة ملحة مواسم احلج والعمرة جلميع الراغبني يف تعلم اهم ما ينبغي تعلمه مما له رضور

لكل حاج ومعتمر، واملجال مفتوح امام اجلميع لتسجيل اسامئهم واملشاركة يف هذه 

 الدورات والتي ستقام يف مجيع املراكز واملعاهد التابعة للمجمع واهلل املوفق.

 

 

 عقد وتنظيم املسابقات والندوات واملؤمترات العلمية:

سلفنا سابقا وعودا عىل بدء فأقول: لقد قام املجمع بعقد الندوات واملسابقات أكام 

وتنظيم املؤمترات العمية ليجد الطالب املجال الكايف يف املشاركة فيها ليقدم كل واحد 

سهاما بام من اهلل عليه يف هذه املعاهد واجلامعات واملدارس التي يرشف عليها إمنهم 

الد يف مجهورية باكستان املسلمة كام انه قام بعقد املسابقات، كام املجمع يف خمتلف بقاع الب

قامت بتوجيه الدعوات اىل االساتذة واملختصني واويل اخلربة والباع الطويل يف هذا 

املجال لكي يستفيد ابناؤنا الطلبة من نصحهم وتوجيههم التوجيه السديد الذي يعود 

 عليهم باخلري يف حارضهم ومستقبلهم.

 إصدارات: 

صدار املجالت الثقافية إمتيز هبا جممع اللغة العربية هو من النشاطات التي 

واألدبية والتي هتتم بشكل اساس باللغة العربية وفنوهنا وتقديمها اىل الطلبة لتنمية 

مهاراهتم وثقافتهم وشحذ مهمهم للمشاركة يف اصداراهتا وتقديم كل االبداعات التي 

 شاق العربية.يتميز هبا البعض من ع
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 دراسات ختصصية يف األدب العريب.

 :األهداف

متكني الطالب املتميزين من مجيع الشهادات اجلامعية من أبناء العامل اإلسالمي  -1

 مواصلة دراساهتم العليا ىف األدب العريب.

 العناية باللغة العربية و التوسع ىف دراساهتا و تيسريها ألبناء البالد. -2

قدرة العلمية للطالب لتمكينهم من كتابة البحو  العلمية العمل عىل تنمية امل -3

 اجلادة يف جمال األدب العريب وعلومه.

العناية بمصادر اللغة العربية وعلومها بوجه خاص من حتقيقها و توفريها و  -4

 نرشها بني العامل اإلسالمي.

ياتتركيز العناية نحو  -5  العرص بجانب األدب اإلسالمي. حتدِّ

لقيام بمسؤلية البحث و لاملتخصصني ىف األدب العريب تأهيل جمموعة من  -6

 التدريس.

 ة لدى الطالب.يسات األدبية و النقدية و البالغاتأهيل الدر -7

 تعميق قدرات الطالب عىل دقة املناقشة و منهجية البحث العلمي. -8

تمكنوا من فهم النصوص العربية و تذوقها و يتنمية الذوق األديب لدى الطالب ل -9

 و تقديمها يف أسلوب جذاب و ثوب قشيب إىل املجتمع البرشي. احلكم عليها

 صادر الدراسات األدبية قديمها و حديثها نثرا و نظام.مربط الطالب ب -11
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 األدب العريب منهج التخصص يف

 السنة األوىل:

 :الزمن: الفرتة األوىل

 :مواد التدريس و الدراسةأواًل: 

 تاريخ األدب العريب ) النصف األول ( -1

القواميس مع مترين العروض واإلمالء و الرتقيم و استخراج املطالب من املعاجم  -2

 القوايف.و

 املحادثة و احلوار وإجادة اخلط. -3

 الرصف و النحو مع حفظ األشعار. حمارضات يف -4

 اإلنكليزية. -5

 رتمجة و التعريب من األردية إىل العربية و بالعكس (الالنثر اجلديد ) -6
 :املطالعة و املراجعةءة و امواد القرثانيًا: 

  لمنفلوطيلعربات و نظرات 

 لندويلعالمةاما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ل 

  لندويلعالمةامسرية احلياة ليف 

 صور من حياة الصحابة لرافت باشا 

 ضحى اإلسالم ألمحد أمني 

 فجر اإلسالم ألمحد أمني 

 حيايت ألمحد أمني 

  لكاندهلويلحياة الصحابة 

  ملحمد الغزايلفقه السرية 
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  لرافعيلوحي القلم 

 معامل الطريق ملحمد قطب 

 فقه السنة لسيد سابق 

 اللبيب أليب هاشم األنصاري 

 )الصحف اليومية و اجلرائد و املجالت ) العربية و األردية و اإلنكليزية 

 :الواجب املنزليثالثًا: 

للصحف واجلرائد  اً صحفي اً و عمودأ اً صحفي اً و مؤمترأ اً صحفي اً و بيانأمقالة  31 

 جالت.ملوا

 

 :الزمن: الفرتة الثانية

 :مواد التدريس و الدراسةأواًل: 

 (ريختاريخ األدب العريب ) النصف األ  -1

 ة مع النثر اجلديدنة و دملكلي -2

 كمبيوتر بتدري  -3

 اإلنكليزية  -4

 :ءة و املطالعة و املراجعةامواد القرثانيًا: 

  ألصمعيلاألصمعيات 

  لحمويلمعجم األدباء 

 صبهاينألحمارضات األدباء و حماورات الشعراء ل 

  لطنطاويلرجال من التاريخ 

 الشوقيات للشوقي 
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 قرط أمي للميداين بن صالح 

 لبنوريلعالمة انفحة العنرب ل 

 كتاب البخالء جلاحظ 

 البن اجلو ي و املغفلنيى أخبار احلمق 

  و ياجلكتاب األذكياء البن 

 هنج البالغة لسيدنا عيل 

  اينألصبهلاألغاين 

 الفاضل للمربد 

 اد املعاد البن القيم  

 األيام لطه حسني 

 إظهاراحلق للكريانوي 

 
 (211ث)( و األحادي 211حفظ األشعار )ثالثًا: الواجب املنزيل: 

 ( 211و التعبريات ) ل األمثا و رضب

 

 السنة الثانية:
 :األوىل الفرتةالزمن: 
 :مواد التدريس و الدراسةأواًل: 

 ) تقريرًا و حتريرًا و إلقاًء (.واملقاالت مترين املحارضات و البحو   -1
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من عرش للمربد.  . الكاملالبن القتيبة . أدب الكاتبللجاحظ البيان والتبيني -2

 لكل كتاب.إىل مخسني صفحة ً حاتصف

 املكاملة و املحادثة و اخلطابة ) بالعربية و اإلنكليزية (. -3

 وايف.النظم اجلديد مع العروض و الق  -4

 :مواد القراءة و املطالعة و املراجعةثانيًا:   

 بن ربيعة ديوان لبيد -1

 ديوان الشافعي -2

 ديوان كعب بن  هري -3

 ديوان مجيل بثينة -4

 ديوان جمنون ليىل -5

 ديوان البحرتي -6

 قصيدة بردةللبوصريي -7

 حتت رأية القرآن للرافعي -8

 حارض العامل اإلسالمي لشكيب أرسالن -9

 التعليم أليب غدةالرسول املعلم  وأساليبه يف  -11

 الشعر و الشعراء البن قتيبة -11

 كيف تكون معلام ًناجحًا ألمحد عبدالرمحن الشميمري -12

 األدب العريب بني عرض و نقد للرابع الندوي -13

 روائع البيان يف تفسري القرآن للصابوين -14

 اخلطب املنربية للشيخ سديس -15
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 :الواجب املنزليثالثًا: 

 ... .مقالة 51: املقاالتكتابة البحو  و 

ضوع يف املون اتقمع إب عىل كل طالب يف هذه الفرتة أن يقدم بحوثه و مقاالته التدريبية بأحسن وجه و جي

 .ةو البحوث العلمي ةد الكتابعة قواااختيارها و تعابريها و مراع

 وعند ذلك يتدرب الطالب عىل حتقيق املخطوطات التي تكون صغرية احلجم و يقدم 

 لآلخرين.املقاالت مطبوعة باحلاسوب بحيث تكون سائغة للنرش إفادة ً

 

 :الزمن: الفرتة الثانية

 :مواد التدريس و الدراسةأواًل: 

 و ألف و ليلة حسب الرتتيب ىف الفرتة األوىل.أليب عيل القايل األمايل  -1

 ىف املذكرات.ا اللقاءات بكبار األدباء و العلامء و كتابته -2

 :القراءة و املطالعةمواد ثانيًا: 

 .الفكر اإلسالمي احلديث و صلته باالستعامر الغريب للدكتور هبي 

 املنهج احلركي للسرية النبوية ملنري غضبان 

 العبقريات ملحمود عقاد 

 األدب املفرد للبخاري 

 املوجه الفني يف طرق التدريس للدكتور إبراهيم 

 فقه اللغة و رس العربية للثعالبي 

  أليب هالل عسكريالفروق اللغوية 

 البنوري للعالمة  القصائد البنورية 

 لويل املظفر االمتحان  طرق التدريس وأساليب 
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 العقد الفريد 

 صفحًة151املشتملة على رسالة ال تقديم ثالثًا: 

 صفحةً 151أهم اليشء يف هذه الفرتة تقديم الرسالة املشتملة عىل 

 .باإلدارةعىل األقل من فلسكاب  إىل جلنة البحث العلمي 

 

*** 

 
 لغري الناطقني بها تعليم اللغة العربية قطر -19

 

 املهارات اللغوية: مقدمة طويلة يف

اإلنصات للغة قبل احلديث هبا، مرحلة من املراحل األساسية يف تعليم ملخص: 

اللغات و خاصة اللغات األجنبية، و الكالم بلغة من اللغات هو مرحلة أخرى مهمة و 

الن أهم أهداف ثِّ متُ  –لكنها تالية لألوىل، هاتان املهارتان باإلضافة إىل القراءة و الكتابة 

يثة يف أسسها العامة هتدف مجيعها إىل تعليم هذه املهارات تعلم اللغات. و الطرائق احلد

 كلها أو بعضها حسب األهداف اخلاصة املرتبطة باألهداف و احلاجات.

 :مكانة املهارات اللغوية يف طرائق تعليم اللغات

مما ال شك فيه أن تعليمية اللغات كانت منذ بداية النصف الثاين من القرن املايض، 

و ال تزال، من العلوم التي حققت نجاحا كبريا باملفهوم العام أي تعليمية العلوم، سواء 
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منها التجريبية أو االجتامعية، أو باملفهوم اخلاص يف جمال تعليم اللغة سواء ألبنائها أو لغري 

 .أبناءها

ضافة إىل النجاح الكبري الذي حققته التعليمية و خاصة يف جمال تعليم اللغات، باإل

فقد كانت عامال رئيسيا يف تطوير النظرة إىل مفاهيم لغوية مهمة، كمفهوم التعليم، و 

االكتساب اللغوي، و إثراء مفهوم التواصل اللغوي و استغالله يف العمل الرتبوي، و 

 م اللغات و طرائقها كام سنوضح ذلك.كذلك تطوير مناهج تعلي

لذلك سوف نتطرق يف هذا املقال إىل موضوع املهارات اللغوية لبيان أمهيتها و  

مكانتها يف اكتساب اللغة، كام سنوضح كيفية اهتامم الطرائق احلديثة هبذه املهارات ملا زها 

 يدان.من أثر و قيمة يف كل عملية تربوية كام يؤكد ذلك املهتمون هبذا امل

 املهارات اللغوية:

 علم لكل كان ملا ، و( الكتابة – القراءة – الكالم –هي أربع مهارات ) االستامع 

، التي يسعى األساسية األهداف متثل اللغات تعليم يف األربع املهارات هذه أهدافه، فإن

م أي لغة من اللغات، سواء كانت اللغة األم أم لغة فتعلُّ ، كل معلم لتحقيقها عند املتعلمني

أجنبية، إنام هدفه هو أن يكتسب املتعلم القدرة عىل سامع اللغة و التعرف عىل إطارها 

الصويت اخلاص هبا، و هيدف كذلك إىل احلديث هبا بطريقة سليمة حتقق له القدرة عىل 

للغة خاصة، و كذلك يسعى إىل التعبري عن مقاصده، و التواصل مع اآلخرين أبناء تلك ا

أن يكون قادرا عىل قراءهتا و كتابتها. وهبذه الصورة تصبح هذه املهارات هي مركز 

البحث و األهداف احلقيقية العلمية الرتبوية، فام هي هذه املهارات، و ما أمهيتها، و كيف 

عليم ) أيا يمكن استغالل ما كتبه الباحثون لالستفادة من هذا كله يف تطبيق طريقة الت
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لتحقيق أفضل النتائج. سنركز يف هذا املقال عىل مهارتني أساسيتني مها مهاريت ( كانت 

ربمها ميدان اكتساب أي لغة، السامع و الكالم، و مها من أهم املهارات التي يلج املتعلم عَ 

نجاح العملية التعليمية كلها، و اإلخفاق وو يتوقف عىل تعليمها بالطريقة الصحيحة، 

دها، بحيث يكون ذلك عائقا كبريا أمام تعلم اللغة هام يعرقل العملية التعليمية و يعقِّ في

 .ةبصورة متكاملة و صحيح

 مهارة السامع:أوالً: 

نوه يف بعض ال بأس من العودة إىل علامئنا القدماء لنستلهم من أقوازهم معاين ما دو  

، أي قدرة من "كةملَ "ىل أهنا ف اللغة عجوانب هذا املوضوع، فابن خلدون مثال، يعرِّ 

كتسب و ال تور  و لذلك وجب االهتامم هبا و كام يشري إىل أهنا تُ  "الصناعية"درات القُ 

اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة  "بطرق اكتساهبا كام يوضح يف مقدمته حني يقول: 

كيب. فإذا . و ليس ذلك بالنظر إىل املفردات و إنام هو بالنظر إىل الرتا...بالصناعة.

حصلت امللكة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة للتعبري هبا عن املعاين املقصودة و مراعاة 

 هالتأليف الذي يطبق الكالم عىل مقتىض احلال بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصود

كتساب اللغة عند ابن خلدون، كام هو واضح من اإن  "للسامع و هذا هو معنى البالغة

  حسن النص هو اكتساب للرتاكيب احلاملة للمعاين و الدالة عىل املقاصد، وبعد ذلك هذا

هذا الرتكيب و تأليفه بالطريقة الفنية التي جتعله مطابقا للسياق الذي يقال فيه و   تطبيق

و  -يف إشارة منه إىل أن اللغة "السامع أبو امللكات  "مالئام له. و يقول يف موضوع آخر: 

 ."السامع"تتكون كذلك من ملكات أخرى، أمهها  -هي امللكة الكربى
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رو يف ذلك إذا عرفنا أن العرب منذ القديم قد أولوا أمهية بالغة لسامع اللغة و ال غَ 

يف صفائه، و تذكر كتب التأريخ للغة العربية يف غري موضع بأن العرب كانوا حيرصون عىل 

بى أبناؤهم يف البوادي و بعيدا عن احلارضة، ليتعلموا اللغة العربية بطريقة سليمة أن يرت

ألسنتهم  صْب من طريق سامعها صافية من متكلميها الذين مل خيتلطوا باألعاجم، و مل يُ 

 اللحن.

خاصة بعدما ا دهرت طرائق تعليم  -أما اليوم، فقد أوىل الباحثون اهتامما كبريا

سامع، و يقصدون به اإلنصات املركز الواعي، و هو املهارة األساسية بمهارة ال -اللغات

األوىل التي جيب بذل اجلهد يف تعليمها لضامن نجاح العملية التعليمية كلها. و قد وضعوا 

 ضامنا لنجاحه.إليها لذلك أهدافا أساسية، ال بد لكل معلم أن يعرفها و حيسن الوصول 

 

 و هذه األهداف هي: 

 لم من املحيط الصويت القديم إىل املحيط الصويت اجلديد.قل املتعن-1

و  –تؤكد الدراسات الرتبوية احلديثة عىل أن أول صعوبة تواجه متعلمي اللغات 

تتمثل يف كيفية انتقال املتعلم من املحيط الصويت بلغته األصلية،  -خاصة األجنبية منها 

 صفات أصواهتا أو خمارجها، الناتج من خصائص هذه اللغة الصوتية سواء كان ذلك يف

اخلاص بنربهتا وتنغيمها، فحديثنا نحن باللغة العربية يف طابعها الصويت،  الطابع أويف

ث باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية أو األملانية عندما يتحد  بلغته األم، يخيتلف عن احلد

تقديم اللغة التي  لذلك كانت مهمة املعلم األوىل و األساسية هي مرافقة املتعلم عن طريق

يراد تعليمها يف إطارها الصويت، بحيث جيعله يستمع إىل هذه اللغة بصورة مكثفة عن 
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طريق اختيار نصوص و كلامت أو نشاطات هبذه اللغة قائمة اختيار دقيق حيقق للمتعلم 

حسن الولوج إىل هذه اللغة، ليقوده يف األخري إىل االستئناس هبذه اللغة و التعود عىل 

األم يف هذا املستوى بالذات. و تعترب  تهعها و الوعي بأهنا ُتتلف كثريا أو قليال عن لغسام

 هذه املرحلة من املراحل املهمة التي يتوقف عليها نجاح املراحل األخرى.

لتعرف عىل األصوات والتمييز بينها، ويف هذه املرحلة اليطلب من املتعلم ا-2

لتعرف عىل أصوات اللغة اجلديدة خاصة األصوات معرفة معاين الكلامت ألن ازهدف هو ا

كام تعترب هذه املرحلة كذلك  –يف تعليم اللغات األجنبية  -املختلفة عن أصوات لغته األم 

امتدادا للمرحلة السابقة التي يسعى فيها املتعلم إىل إكامل انغامس املتعلم يف حميط اللغة 

 الصويت حتى يألفه.

م، و يتم ذلك عن طريق تقديم جمموعة من الكلامت أو دراك املعنى العام للكالإ-3

العبارات البسيطة يستطيع املتعلم نطقها بسهولة، و حتمل معان عامة شائعة يمكن أن 

 يستوعب مضامينها، و يتدرب عىل تكرارها.

دراك بعض التغريات يف املعنى الناجتة عن تغري يف بنية الكلمة ) كتغري الصوت، إ-4

. الخ (، و ذلك للفت األنظار انتباه التعلم إىل وظيفة األصوات، و ...أو إضافة حرف.

 أثرها يف املعنى، و التعرف شيئا فشيئا عىل بنية اللغة.

هي املرحلة األخرية من مراحل تعليم السامع، و يتم فيها تقديم بعض  و-5

احلياة اليومية و واملتصلة بثقافة اللغة املستعملة يف  األساليب املستعملة يف احلياة اليومية

جلواب، و األمر، و اإلشارة إىل مدلول، و ااملتصلة بثقافة اللغة املتعلمة، كالسؤال، و 

. الخ. هذه هي مراحل تعليم مهارة السامع كلها، لكن تشري .....التحية و االستجابة زها.
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التوضيح، فقط إىل أن هذا التقسيم زهذه املهارة إىل مراحل، إنام هو من أجل التقريب و 

فاملهارة هي كل هذه املراحل جمتمعة، و التفريق بينها خاضع حلدس املعلم و انتباهه، فهو 

الذي يقدر خلطة االنتقال من مرحلة إىل أخرى حتى يتم التأكد من متام األوىل، و ال بد أن 

 تعالج كل املراحل يف النهاية عىل أساس متكامل هو حتقيق مهارة السامع.

أن يستعني ببعض القواعد الرتبوية اخلاصة بتعليم هذه املهارة نذكر  و يمكن للمعلم

 منها:

توجيه املتعلمني إىل اإلنصات للموقف عدة مرات من أجل التعود عىل حميط -أ

 اللغة الصويت اجلديد دون التفكري يف مكونات الكالم و عنارصه.

 مة فقط.غة املتعل  تشجيعهم عىل استبعاد لغتهم القومية، ليتم الرتكيز عىل الل -ب

التدرج يف تقديم األصوات و املادة األوىل من اللغة من املواقف البسيطة إىل  -ج

 املواقف األكثر تعقيدا، عىل أن يوافق هذا التدرج مراحل نمو عملية السامع.

حث املتعلمني عىل االستامع إىل جمموعة من أحاديث، تم اسرتجاعها عىل  -د

م االستامع إليها، و هذا يعطيهم فرصة للمقارنة، و يقدم زهم رشائط مسجلة بأصواهتم، ت

 .ما يسمى يف علم النفس الرتبوي بالتغذية الرجعية

هذا بالنسبة ملهارة السامع، ونشري يف األخري إىل أن هذه املرحلة هي خمصصة 

لتحضري املتعلم من الناحية الصوتية، و هي عملية مهمة، ألن من يسمع اللغة جيدا 

 ك.ا كذليتكلمه

ويف شبه القارة ازهندية من األخطاء الشائعة الرئيسية يف تعليم اللغة العربية، أهنم 

فقط، بدون استامع إىل املتكلمني باللغة العربية  عد العربية رصفًا ونحوًا وإنشاءً يعلِّمون قوا
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لمون يتك هم يفّكرون فـيكتبون أو وبدون تكلم معهم، ثم جُيربون الطلبة عىل اإلنشاء فإذا

ُيفهم، ولذلك تراهم  با لعربية من أرضية وخيال أعجمي ني، فال ُيعرف منهم يشٌء وال

 ضعفاء يف فهم كالم العرب مبارشًة وتفهيم كالمهم بالعربية للسامعني.

 مهارة الكالم:ثانيًا:  

ليس هناك داع للتأكيد عىل أمهية مهارة الكالم، فكل متعلم ألي لغة، هيدف أوال و 

ء إىل استعامزها و التحد  هبا ليتصل مع اآلخرين و يعرب عن أفكاره و قبل كل يش

 مقاصده.

مهارة إنتاجية، تتطلب من املتعلم القدرة عىل استعامل أصوات  -إذن-فالكالم 

اللغة بصورة صحيحة )وهذا حيقق يف مرحلة السامع (، و التمكن من الصيغ الرصفية و 

درة عىل حسن صياغة اللغة يف إطارها االجتامعي. نظام تركيب الكلامت، و يف األخري الق

إن الغرض من الكالم هو نقل املعنى لتحقيق التواصل، و لن يتم ذلك إال بحذف قواعد 

اللغة يف سياقها االجتامعي، فال تواصل بدون معنى، و ال معنى خارج اإلطار االجتامعي. 

رت لفرتة لت هذه املهارة أو أخِّ من هنا تظهر أمهية الكالم يف تعلم اللغات، و إذا ما أمه

قبل عىل يُ  – ذكرنا كام –بة كبرية يف تعليم اللغة كلها، ألن املتعلم قَ  منية معينة، كان ذلك عَ 

تعلم اللغة وهو هيدف أساسيا إىل استعامزها شفويا، و عندما متر األيام دون أن يتمكن من 

 التحد  هبذه اللغة أمر صعب املنال.ذلك، حيد  له نوع من اإلحباط، وينتابه شعور بأن 

سعي إىل حتقيق جمموعة من األهداف، يمكن  لكل هذا، كان تعليم هذه املهارة، هو

 حرصها فيام ييل:
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أنواع النرب و التنغيم  أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة، و أن يؤدي -أ

 .بطريقة مقبولة

 نحوية و الصيغ الرصفية املناسبة.التعبري عن املعاين باستعامل الرتاكيب ال -ب

 اكتساب ثروة لفظية موافقة ملستوى نضجه و قدراته. -ج

القدرة عىل استعامل أساليب اللغة املفيدة يف التواصل مع اآلخرين، يف معانيها  -د

 ووظائفها.

يف ختام احلديث عن مهاريت ) السمع و الكالم (، جتدر اإلشارة إىل أن هذه و

لمعلم، و جهلها يضع هذا املعلم حني يواجه املتعلمني يف حرية من املعلومات موجهة ل

 أمره، متسائال من أين يبدأ و ما األهداف التي يسعى إىل حتقيقها يف كل مرحلة.

إن الرتكيز عىل هذه املهارات ناتج يف احلقيقة من تطور النظرة إىل اللغة و مواضيعها 

النظرية البنيوية، و  ة )ريات اللغوية احلديثخاصة منذ بداية القرن العرشين، و ظهور النظ

النظرية التوليدية التحويلية (. لقد غريت أفكار هذه النظريات طبيعة التعامل مع اللغة بام 

 أمرت عليه من حقائق لغوية. و من هذه احلقائق التي أكدت عليها النظرية البنيوية نذكر:

 .اللغة نظام و بنية   -

 ة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة التأكيد عىل أن اللغ  -

 اللغة جمموعة منظمة من العادات   -

تعليم اللغة لذاهتا، و ليس ما يدور يف فلكها من أفكار فلسفية و جدل يف   - 

 قضاياها النظرية. 

 اللغة هي ما يستعملها أصحاهبا، و ليس ما ينبغي أن يكون.  -  
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املعجمية، و  -اللغات ُتتلف فيام بينها يف مجيع املستويات ) الصوتية و الرصفية  -

 ة(.الرتكيبية و الداللي

لقد مثلت هذه األفكار بالنسبة لطرائق تعليم اللغات األرضية النظرية الستحدا  

طرائق جديدة، و استلهمت منها مادهتا األساسية يف الرتكيز عىل تعليم املهارات، أي ما 

. الخ .ستعاميل زها، و دراسة بنيتها الشكلية.ه االصل باجلانب املنطوق من اللغة، و الوجات

و هذا ما يفرق يف احلقيقة بني الطرائق التقليدية، أو ما عرف بطريقة التواعد و الرتمجة 

املعروفة قبل البنيوية، و التي أمهلت هذه املهارات، و ركزت كام يبدو من اسمها عىل 

اللغات القديمة و الرتمجة منها و إليها، و ذلك تأثرا باجلو الفكري السائد يف  تعليم قواعد

ذلك الوقت ) و هو أمر ال نريد التوسع فيه يف هذا املقام( و بني الطرائق احلديثة، و خاصة 

. ...ما عرف بالطرائق البنيوية، كالطريقة السمعية الشفوية البرصية، والطريقة املبارشة،.

تفادت هذه الطرائق مجيعا من النظريات اللغوية، و ركزت عىل استغالل الخ(. فقد اس

مفاهيمها، فانعكس ذلك كله عىل مضمون انشغاالهتا، فاهتمت باملهارات اللغوية خاصة 

مهارة السامع و الكالم: فالطريقة السمعية الشفوية مثال، كانت و ال تزال هتدف إىل تعليم 

امد عىل السامع يف أصواهتا و نربها و تنغيمها، و كام هي اللغة كام ينطقها أصحاهبا باالعت

مستعملة حقيقة، و كذلك باالعتامد عىل استغالل تراكيبها و معانيها يف سياقاهتا 

 االجتامعية كام هي متداولة عند أبناءها يف فرتة  منية حمددة.

للغة اعتامدا التواصلية، التي هتدف إىل تعليم ا ذكر الطريقةنإضافة إىل هذه الطرائق، 

عىل وظيفتها األساسية ) التواصل (، و قد استفادت يف ذلك من تطور نظرية التواصل 
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اللغوي، و قدمته هذه النظرية عىل يد جمموعة من العلامء من معلومات هامة حول هذه 

 الوظيفة، وجهت هبا أنظار املهتمني بتعليم اللغات و االستفادة منها.

يم اللغات ) األم، أو اللغات األجنبية ( قد عرف تطورا و يف اخلتام، نقول، إن تعل

كبريا منذ منتصف القرن املايض، و ذلك نتيجة عوامل كثرية، حضارية و ثقافية، و جتارية 

 . الخ.و سياسية.

و قد عرفت املجتمعات األوروبية قيمة اللغات الوطنية يف بناء املجتمعات و نرش 

ثري يف اآلخرين فوفرت للغاهتا مجيع الوسائل لرتقيتها و الثقافات و التعريف بازهوية و التأ

نرشها، و أوىل هذه الوسائل هي البحث يف كيفية تعليمها ألبنائها أوال، ثم لآلخرين ثانيا 

فظهرت الطرائق املختلفة، عامة و متخصصة، و تنوعت بحسب األهداف و حسب 

 احلاجات، و البيئات.

ت عامال أساسيا من عوامل التوحيد بني أفراد و هبذا كانت اللغة يف هذه املجتمعا

الثقافة الواحدة، و ركيزة أساسية يف احلفاظ عىل مورو  األمم و املجتمعات الذي يعترب 

هو ضمريها و امتدادها احلضاري. فهال أولينا يف جمتمعاتنا اللغة العربية االهتامم نفسه، و 

هذه األمة لوضع الطرائق التعليمية أوكلنا األمر إىل ذوي االختصاص من علامء و أبناء 

ة، لتحقيق مع حققته املجتمعات املتقدمة حتى ال متىل علينا الطرائق إمالء، و ال حالناج

 تصاغ لنا الربامج التعليمية صوغا، ال خيدم جمتمعاتنا. و ال يسعى لرتقيتنا و ا دهارنا.

كالم، القراءة، كانت هناك أربعة أمور مهمة  يف تعلُّم اللغات: )االستامع، ال

الكتابة( فتكلمنا  عن األوَلني با لتفصيل هنا، وأما القراءةوالكتابة فالبحث عنهام كثري هنا 

 ف طرق التدريس.
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 (.عبد احلميد عليوه: ألستاذ)ل

 

 :العربية حقيقة اللغة

الكربى، وزها قيمتها يف مجيع  سالمنعمة اهلل العظمى، وميزة اإلالعربية إن اللغة 

حاميل الديانات عن سائر  سلمجماالت احلياة البرشية، وهي اخلاصية التي متيز هبا امل

درس لذاهتا ها وسيلة فإهنا يف احلقيقة غاية تُ قد عدّ ف أخطأ فاحشاً  ، ولو أن البعضاألخرى

 الفكر والعمل، بني ابطةرهي بمناهجها وقواعدها ألهنا وعاء األفكار بل هي جزء منها و

ومن عنارصها: التفكري والصوت، والتعبري عن الفكر الداخيل والعمل اخلارجي، 

 عىل وجه األرض.  مثالياً  كائناً  سالموبفضل هذه النعمة قد أصبح اإل

نا نقرأ ونسمع عن لغات ن، ولكسالمبمفهومها احلقيقي من خصائص اإل العربية فاللغة

 خرى مثل: األملخلوقات ا و  لإلنسان كثرية

لغات النمل والطيور واحليوان واألسامك وغريها، وجاء يف القرآن الكريم إشارة 

َا الن ْمُل }لبعض هذه اللغات، حيث حكى عن نملة سليامن عليه السالم:  َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأهيُّ

َم َضاِحكًا ِمْن اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم ال حَيْطَِمن ُكْم ُسَلْياَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم ال يَ  ْشُعُروَن َفَتَبس 

َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيٍد َفَقاَل َأَحْطُت باَِم مَلْ حُتِْط بِِه ))وقوله تعاىل عن ازهدهد وسليامن:  {…َقْوزِهَا

 ((َوِجْئُتَك ِمْن َسَبأٍ بِنََبأٍ َيِقني. 

عن وهذا يدل عىل أن ملخلوقات اهلل األخرى لغات تتخاطب هبا، ولكنها ُتتلف 

لغات البرش وأن لغة اإلنسان مقرونة بالفكر يف إصدار األصوات وتلقيها وحيكمها العقل 

خالية من املعنى، والنظام هو الذي يمنحها الثراء  وينظم عملياهتا وال جيـعلها أصواتاً 
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والفاعلية والتعبري عن األهداف السامية والذهنية املجردة، ويتطور أمرها بتطوير نضج 

 سالمهبذا املعنى من خصائص اإلالعربية اللغة فضج عقله وترقي فكره، اإلنسان، ون

))إنا األخرى، وما أعظم منة من اهلل عىل اإلنسان حيث يقول:  ديانوحده دون سائر األ

 .عربيًا لعلكم تعقلون(( أنزلناه قرآناً 

 مةاللغوية العا مقدرة عىل اإلبداع واإلمتاع واالبتكار، واملقاطعسالم إن للغة اإل

التي ننطقها هي تأثريات صوتية طبيعية تستقبلها اآلذان لكنها مرتبطة بأعضاء النطق فال 

نستطيع أن نعرف حركات األعضاء النطقية إذا رصفنا النظر عن التأثري الصويت، 

يف كل حلظة نظام ثابت  العربية زها للغةالتفكر، وإن ا ظهارأداة إل -إذن -والصوت 

جمموعها أشكال كثرية متضاربة ألهنا يف جماالهتا املتعددة: مادية وحركة متطورة، وزها يف 

 سالممن خصائص اإل -بصفتها املذكورة  - العربية وعضوية ونفسانية، وكام أن اللغة

 فإهنا غاية منشودة يف حياته الفردية واالجتامعية. 

 
 مكانة اللغة العربية: 

عىل اإلطالق، وألرسار وحكم إن اللغة العربية هي من أقدم اللغات وأغناها و 

يعلمها خالق البرش والقوى، اختار هذه اللغة وعاء لكتابه اخلالد، كام أشار إليه قوله: 

وُح األَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن املُْنِْذِريَن بِلَِسا} ُه َلَتنِْزيُل َربِّ اْلَعاملنََِي َنَزَل بِِه الرُّ  ٍن َعَريِبٍّ َوإِن 
(، وكانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة املحمدية 193-192)الشعراء:  ،{ُمِبين  

أوج كامزها يف التعبري البليغ السامي عن مجيع مقومات احلياة، وأوج جمدها يف الفصاحة 

 والنتاج األديب شعرا ونثرا، وظهرت روائـع إنتاجها يف األشعار واألمثال والقصص. 
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ارتفع شأهنا وأصبحت اللغة السائدة يف بالد العرب ومع نزول القرآن يف هذه اللغة 

م يتقديف واملسلمني، وإن للغة العربية فضال كبريا عىل نرش حضارة الفكر اإلسالمي، و

العلوم والفنون واآلداب املخـتلفة، وألجل القرآن ظهرت علوم القرآن كّلها كام ظهرت 

لتفسري نصوص القرآن علوم اللغة والنحو والرصف، والبالغة التي كانت أساسا 

وفهمها، ومن أجله أيضا ظهرت علوم منهجية مثل علوم التاريخ واألخبار واألسانيد 

علوم كـثرية مثل الرحالت واجلغرافيا  -تطبيقا لتعاليم القرآن  -وغريها، كام تقدمت 

والسري، واستحدثت علوم الطب والكيمياء واالجتامع وعلوم أخرى تابعة لدراسة 

 التجويد والتالوة إىل جانب علوم عديدة إسالمية. القرآن، مثل 

و يتضح من هذا كله مدى طاقة اللغة العربية ملا متتا  به من قوة بياهنا وأصالة ألفاظها 

وأصواهتا وموسيقى كـلامهتا ووفرة معانيها، وملّا كانت العلوم اإلسالمية كلها تقوم عىل 

ها من مناهلها الفياضة األصلية، أال وهي املبادئ القرآنية والسنة النبوية فيجب اغرتاف

نصوص القرآن واحلديث النبوي فال يتحقق هذا ازهدف املنشود إال عن طريق اللغة 

العربية التي هي وعاءمها األصيل، وإذا رجعنا إىل نصوص القرآن وجدنا أن اللغة العربية 

ا َأْنَزلْ }هي مركز االنطالق إىل حظرية القرآن إذ جاء فيه:  ، {نَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا َلَعل ُكْم َتْعِقُلونَ إِن 

َلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ }و ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب ))و {كَِتاٌب ُفصِّ َأَفال َيَتَدب 

 ا ((. َأْقَفازُهَ 

معان سامية ومفاهيم  وإن دراسة القرآن واحلديث حتتاج إىل اللغة العربية ملا فيها من

أصيلة، وإذا قدمت معاين القرآن الكريم أو األحاديث النبوية مرتمجة إىل اللغات األجنبية 

فتعو ها روح األصالة وروعة النصوص التي ينوط هبا إعجا  القرآن وكذلك غزارة 
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شعوب احية أخرى إن نرش اللغة العربية بني الناملعاين التي متتا  هبا اللغة العربية، ومن 

اإلسالمية يف مقدمة الوسائل الفعالة التى تساعد عىل إجياد التقارب الفكري بني األمة 

اإلسالمية ألهنا حتمل يف طياهتا القيم الروحية التي يمنحها اإلسالم لكل مسلم كام تكمن 

فيها روح األلفة واملودة واألخوة التي تربط بني قلوب املسلمني برباط وثيق، ومنح اهلل 

ه وتعاىل للمسلمني هذه اللغة لتحقيق التفاهم والرتابط بينهم يف أنحاء األرض، سبحان

وىل بحيث يسعى كل مسلم ألن يقرأها ويفهمها بل ويتحد  هبا، وإهنا أيضا الوسيلة األ

 ة الصحيحة اخلالية عن البدعات واخلرافات واخلزعبالت.لنرش الدعوة اإلسالمي

ومن هنا يمكن أن نقول إن اللغة العربية تربط بني املسلمني يف مشارق األرض 

برباط فكري ولفظي، ألن القرآن يف هذا العرص  الكائنايت واألممي و األقوامي  ومغارهبا 

ليس جمرد مبادئ وتعاليم منعزلة عن الظاهر اللفظي وأن إعجا  القرآن منوط باللغة 

ديرة بأن تكون وسيلة للتفاهم بني الشعوب بطاقتها وتـراثها جَل العربية، وإن اللغة العربية 

يف كل مكان وعونا عىل املحافظة عىل الوحدة الفكرية واملظهرية بني وغري املسلمة املسلمة 

عب دورا هاما يف هذه املرحلة لأفرادها ومجاعاهتا، وأن الوحدة الفكرية بني املسلمني ت

 مل.احلرجة اخلطرية التي يمر هبا العا

 أمهية نرش العربية يف البلدان:

ويمكن تلخيص أمهية نرش اللغة العربية يف البلدان اآلسيوية واألفريقية واألوربية 

 واألمريكية يف النقاط التالية:

إن هناك خطة خفية لنرش الفرقة بني املسلمني باالنتزاع من أيدهيم حبل اللغة  -1 

العربية الذي يعتصمون به مجيعا، فحينئذ يسهل تشويه تعاليم اإلسالم بني من ال يعرفون 
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اللغة العربية، عن طريق كتب ومنشورات ومطبوعات عن اإلسالم بغري اللغة العربية 

 م معنويا بتشويه تعاليمه وبّث السموم الفكرية بني أتباعه. يراد هبا القضاء عىل اإلسال

عب دورا هاما وفعاال يف مواجهة التحديات املعارصة ألن انتشارها لإن اللغة العربية ت -2

بني املسلمني املنترشين يف أنحاء العامل يساعدهم عىل تفهم دينهم والتمسك بطاقتهم 

 الروحية. 

ا يف التفاهم املتبادل فيام بينهم حتى يتيرس إجياد جتاوب إهنا تساعدهم عىل استعامزه -3

مشرتك يمكنهم من مقاومة التخريب الفكري الذي متارسه اجلهات املغرضة لتشويه 

تعاليم اإلسالم احلقة وتقطيع ذلك الرباط الذي يربط بني أبناء األمة اإلسالمية برباط 

 فكري وروحي. 

الكريم ومركز االنطالق إىل حظرية القرآن واملنبع  إن اللغة العربية هي وعاء القرآن -4

األصيل للعلوم اإلسالمية كلها كام أهنا تساعد عىل توطيد ركن التعارف وتوثيق عرى 

 التفاهم بني أبناء العامل العريب الناهض وبني أبناء البلدان اإلسالمية غري الناطقة هبا. 

 

 وجوب اختيار اللغة الفصحى يف التعليم: 

ـتيار اللغة الفصحى منطلقا لتعليم العربية لغري العرب لعدة أسباب علمية جيب اخ

 وعملية ومنهجية، وفيام ييل جمموعة من هذه األسباب.

: إن العامية ُتتلف من بلد إىل بلد بل ومن منطقة إىل منطقة يف كل قطر عريب، أوال

ختالفات شتى، وإنام هي صورة أو صور من الكالم حتمل يف ثناياها فوارق عديدة وا

سواء يف احلروف أو النطق أو الرتاكيب الكالمية بحيث ُتلو من خاصة الوحدة اللغوية 
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التي متثل العرب من حيث املجموع كأمة واحدة، ومن هنا تعجز هذه العاميات عن سّد 

حاجات املتعلمني األجانب يف اإلطار العريب العام، وتظهر هذه النتيجة واضحة حينام 

لم األجنبي من بلد عريب إىل آخر بل ومن منطقة إىل أخرى يف دولة عربية ينتقل املتع

 واحدة.

: إن الفصحى هي التي تلبي أغراض املتعلمني األجانب وتويف بحاجاهتم وثانيا

عىل املدى البعيد والنطاق الواسع بحيث ال يصعب عليهم االستامع إىل أي عريب ويف أي 

شبه موحدة، وال يتعبون يف فهم العاميات املختلفة  بلد والتفاهم معه يف صورة موحدة أو

ذات السامت املحلية اخلاصة ببلد عريب دون آخر، وأما الفروق الصوتية واالختالفات يف 

نطق بعض احلروف فيستطيع املتعلم األجنبي املتمكن يف اللغة العربية الفصحى العامة أن 

ملة منطوقة يف إطار القواعد يدرك تلك الفروق بمجرد أن يستمع إىل الكلمة أو اجل

العامة، وأما العاميات فيحتاج الدارسون األجانب لفهمها إىل أن يتعرفوا عىل املفردات 

 والرتاكيب املختلفة مع حتديد بيئة وبلد كل منها.

: إن اختيار العامية أو اللهجات املختلفة لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ثالثاو

عملية، إذ إن العاميات واللهجات ذات صور متعددة يف الوطن  يضعنا أمام مشكلة كربى

العريب كإطار عام، فأي عامية أو زهجة نختارها للتعليم العام؟ فمثال: هل العامية 

املرصية؟ أو اجلزائرية؟ أو العراقية؟ وما إىل ذلك، وهذه التساؤالت تدل عىل صعوبة أو 

بعض اللهجات العامية إىل جانب الفصحى استحالة هذه املهمة، ولو اخرتنا نظام تقديم 

أو الفصحى ملجموعة والعامية ألخرى فإن املنهج يؤدي إىل اضطراب يف العملية 

لة الستمرار الوحدة املنهجية للتعليم يف مراحله املختلفة، ولو اخرتنا قَ رْ التعليمية، وعَ 
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كون فائدهتا عامية لسبب من األسباب أو نظرا لظروف خاصة ملجموعة من املتعلمني فت

مقصورة عىل فرتات  منية حمدودة وعىل بيئات عربية ضيقة وعىل حاالت معينة، وال حيقق 

 هدفهم العام بعيد املدى من تعلم اللغة العربية. 

: عرفنا أن اللغة العربية الفصحى هي الوعاء احلقيقي للقرآن والسنة والعلوم رابعاو

أجل فهم القرآن والعلوم اإلسالمية ليواجهون اإلسالمية، فإن الدارسني للغة العربية من 

مشكالت أساسية كربى وعديدة لو قدمنا إليهم اللهجات العامية أو اخلليط منها ومن 

منهل العلوم والفنون  -وال تزال  -الفصحى، وجدير بالذكر أن الفصحى ما الت 

لنرش واآلداب رغم اجلهود الفاشلة لبعض األشخاص املغرضني أو اجلهات املغرضة 

بفضل القرآن الكريم  -العامية كتابة وقراءة، والواقـع أن اللغة العربية الفصحى ما تزال 

والعلوم اإلسالمية واألدب العريب واإلسالمي الرائع املدون يف أمهات الكتب باللغة 

الفصحى القديمة واملعارصة تنتظم جمموعة األساسية للغة العربية فجميع قواعدها ثابتة 

حيث يسهل فهمها وتناوزها والتعايش مع التدريبات اللغوية وفقا لقواعد وحمدودة ب

 اإلعراب وقوانني نظم الكالم وأحكام الصياغة والترصيف وغريها.

: إن يف اختيار الفصحى منطلقا لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وخامسا

هي دعامة كربى لوحدة فإن الفصحى ولإلنسانية مجعاء خدمة عظيمة لإلسالم واملسلمني 

وفيه أيضا خدمة ملقوماته الدينية والثقافية والعامل أمجع، الكيان العامل العريب واإلسالمي 

واالجتامعية والسياسية، وإن اختيار الفصحى يف مجيع مراحل التعليم فيه إنصاف لواقـع 

ثقافة والتاريخ العامل العريب الذي ينتظـم حتت إطـار واحد من العقيدة والدين واللغة وال

واملوقـع اجلغرايف واملصري بصفة عامة، وإن يف تقديم العامية يف التعليم أو العمل لنرشها 
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ف إىل ذلك أن اللغة العربية الفصحى يجمـانبة للصواب وخمالفة للواقـع املحسوس، وأض

من إنام هي مهزة الوصل ونقطـة االلتقاء بني أبناء العامل العريب وبني مئات املاليني 

، بصفة كوهنا لغة القرآن ولغة العبادات ولغة العلوم اإلسالمية  وغري املسلمني املسلمني

 . ولغة احلضارة اإلنسانية

 

 طريقة اختيار الفصحى ونوعيتهـا: 

وخالصة ما تقدم وجوب اإلرصار عىل تعليم اللغة العربية الفصحى لغري الناطقني 

وعامة يف اإلطار العريب العام بحيث تنتظم هبا هبدف الوصول إىل صيغة لغوية موحدة 

 اخلواص العربية األصلية املشرتكة

وُتلو بقدر اإلمكان من االختالفات املحلية اخلاصة ببلد عريب دون اآلخر سواء يف 

 ة. اللهجات أو املفردات أو الرتاكيب ذات السامت املحلي املنطق أو
 

 مراعاة أهداف املتعلمني ومستوياهتم الثقافية:

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لال بد أن نأخذ يف االعتبار عند وضع منهج 

واختيار املواد املطلوبة ونوعيتها، أهداف هؤالء املتعلمني وأغراضهم من تعلم هذه اللغة 

وكذلك املستويات الثقافية زهم، وأن نوعية اللغة التي تقدم زهم وحدودها وخواصها 

راكيبها جيب أن تكون مالئمة ألوضاعهم الثقافية وحمققة ألهدافهم وصيغها ومفرداهتا وت

 من تعلمها.

أما فيام يتعلق باألغراض التي من أجلها يتعلم الدارسون األجانب اللغة العربية 

فمنهم من يتعلم العربية ألهداف علمية وثقافية أو ألغراض جتارية واقتصادية أو سياسية 
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  مع أصحاب هذه اللغة يف املعامالت اليومية، ويقبل أو ألجل جمرد التحدودبلوماسية

البعض عىل تعلمها لفهم القرآن والعلوم اإلسالمية، وهذا التنوع يف أغراض الدارسني 

يتطلب تنوع الصيغة اللغوية التي تقدم إليهم لتلبية حاجات كل فريق حسب مقاصدهم 

 التي من أجلها يدرسوهنا. 

ت الثقافية بني املتعلمني األجانب، وأن هؤالء ويأيت بعد ذلك اختالف املستويا

املتعلمني يكونون ذوي ثقافات متفاوتة وأنامط متباينة من الرتبية البيئية والسلوك 

االجتامعي، فليس من املقبول تربويا وعمليا أن تقدم زهؤالء الدارسني املنتمني إىل بيئات 

حدة، وإن هذا النهج حيد  متعددة وأوضاع ثقافية متفاوتة، مادة موحدة وبدرجة وا

اخللط واالضطراب يف التدريس، وربام يفوت فرص الفهم للامدة والتشوق زهذا الفريق أو 

 ذاك الستيعاب الدروس.

وهنا تنشأ أيضا مشكلة أخرى هامة وهي اختالف اللغات القومية بني هؤالء 

ة الفهم املتعلمني، وقد ثبت من التجارب أن الطالب خيتلفون فيام بينهم يف درج

 من إيران و أفغانستان والتحصيل للغة العربية باختالف لغاهتم القومية، فإن طالبا مسلامً 

أو ماليزيا وإندونيسيا من ازهند أو باكستان أو بنجالدش أو من تشاد أو من جزر القمر 

ونحوها من البلدان التي قد تأثرت لغاهتا املحلية باللغة العربية، حيث أن هذا الطالب له 

نوع من اإلملام ببعض الكلامت العربية أو املصطلحات اإلسالمية كام أنه عادة حيفظ بعض 

السور من القرآن الكريم أو أدعية الصلوات وغريها، فال ينبغي أن يوضع هو يف عداد 

الطالب الذين يأتون من البالد األوربية أو األمريكية بدون أن يكون زهم أدنى إملام باللغة 

 روفها ازهجائية وخاصة بنطقها وخمارجها الصحيحة.العربية أو ح
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ويف معاجلة مشكلة اختالف املستويات واألهداف واللغات القومية، فريى 

البعض: وجوب العمل للتوفيق بني هذه االعتبارات املختلفة إمجاال أي بتقديم جمموعة 

والسياسية من املواد املختلطة من الفصحى والعامية واملصطلحات التجارية والعلمية 

والتدريبات اللغوية املشتملة عىل القواعد األساسية ألصوات اللغة ونحوها ورصفها 

وبالغتها، وهذه هي الطريقة املمكنة للجمع بني هذه احلاالت املختلفة واألوضاع 

 املتفاوتة.

ويرى البعض اآلخر: أن هذا املنهج يؤدي إىل االضطراب يف العملية التعليمية، 

وربام يصلح يف حالة دورات تدريبية قصرية ذات هدف حمدد من تعليم هذه اللغة 

ملجموعة من الدارسني، أما التعليم بصورة علمية ومنظمة ملدة طويلة فينبغي أن يكون 

ذا اقرتحوا تو يع الطالب عىل فصول عىل أساس خطة مدروسة طويلة املدى، وزه

الدراسة بحسب أوضاعهم الثقافية ولغاهتم القومية مع مراعاة مدى مالءمة املادة املختارة 

زهذه األوضاع وكذلك ملقاصد هؤالء وأولئك، وإن كانت هذه الطريقة تبدو صعبة يف أول 

قيق التقدم يف تعليم وهلة فإهنا هي الطريقة املثىل لتفادي حمظور اخللط واالضطراب، وحت

 العربية لغري الناطقني هبا بصورة أسهل وأنفع. 

 التخطيط املنهجي لتدريس املواد املقررة.

تطرقنا فيام سبق إىل رضورة اختيار الفصحى منطلقا لتعليم العربية لغري الناطقني 

فيام ييل جمموعة من األفكار العامة لوضع خطة منهجية وهبا لعدة أسباب علمية وعملية، 

غري الناطقني هبا بحـيث تلبي أغراض املتعلمني وتفي بحاجاهتم كام ُتدم للتعليم العربية 

 اللغة العربية عىل املدى البعيد: 
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 الطريقة املبارشة:  -أ

أهم من [عربية جّو الدروس يف الفصول أو قاعات التعليم ـ]إن عامل االحتفاظ ب

العوامل التي تساعد الطالب األجانب عىل معايشة جو اللغة العربية والتأثر بخواص هذه 

اللغة نطقا واستعامال يف أرضية واقعية، وزهذا جيب أن تكون الطريقة التي يقوم عليها 

تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا هي الطريقة املبارشة بأن تكون لغة التخاطب 

املدرس والطالب يف قاعات الدروس هي اللغة العربية فقط دون االلتجاء  والتعليم بـني

 إىل الرتمجة أو استخدام اللغات األجنبية. 

وتظهر قيمة هذه الطريقة ماثلة أمام أعيننا ألنه كلام نطبق نظام الطريقة املبارشة 

غة العربية تكون النتيجة اعتامد الطالب األجنبي يف الفهم واملناقشة مع املدرس عىل الل

نفسها فيستذكر الكلامت املحفوظة يف ذاكرته ويدرب نفسه عىل التقاط النطق واألصوات 

اللغوية الصحيحة مبارشة من فم املدرس، وهبذه الطريقة سيصبح الطالب األجنبي الذي 

تعوّد لسانه عىل لغات أخرى أكثر تأثرا وأشد اتصاال بخواص اللغة العربية، وتتاح له 

 خدامها مع العرب بنربات واضحة ونطق صحيح.الفرصة الست

وجدير بالذكر أن الطريقة املبارشة هي النظرية الرتبوية املعروفة لدى خرباء تعليم 

يف الدول األخرى، وإذا  ؤسساهتااللغات يف العرص احلديث واملتبع يف معاهد اللغات وم

خرى فعليه أن خيترص اضطر املدرس إىل ترمجة كلمة أو مصطلح أو نحو ذلك يف مادة أو أ

عىل قدر الرضورة وبنطاق ضيق فقط ثم يعود فورا، بمجرد انقضاء هذه الرضورة إىل 

اللغة العربية يف املخاطبة، وال خيفى ما زهذه الطريقة من أثر ىف إيالف الطـالب األجانب 

 اجلو العريب أثناء الدروس.
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 أسلوب التدريبات اللغوية:  -ب

ازهدف األول واألسايس يف ُتطيط منهج تعليم العربية  إن التدريبات اللغوية هي

لغري الناطقني هبا، ومن ثم فال بد أن يلتزم منهج تدريس هذه املادة زهؤالء الطالب بالطرق 

 التالية: 

البدء بالتدريب عىل نطق الكلامت الواردة يف املادة املقررة ويليه فهم املعاين، هذا  األوىل:

ا وكتابتها، ألن الطالب األجنبي لو تدرب عىل نطق الكلامت قبل قيام الطالب بقراءهت

املطلوبة فتسهل عليه قراءهتا ثم كتابتها، والطريقة زهذا التدريب أن يطلب املدرس من 

الطالب اإلصغاء إليه جيدا ثم ينطق كل واحد بوضوح بالكلمة التي نطقها املدرس، 

اول املدرس إفهامهم معنى وبعد أن درج الطالب عىل قدر كاف وصحيح من نطقها حي

تلك الكلمة بأية وسيلة مناسبة باإلشارة أو الصورة أو الرسم وأخريا بالرتمجة وال ينبغي 

 أن تستعمل الرتمجة إال كآخر حماولة لتحقيق هذا الغرض. 

العمل لزيادة حصيلة الطالب من املواد اللغوية من املفردات واجلمل يوما  الثانية:و

تلك احلصيلة متدرجة يف األلفاظ واملعاين، سواء يف الكم أو الكيف، فيوما، بحيث تكون 

بمعنى رضورة البدء بجمل قصرية ثم الطويلة وكذلك ذات املعاين املتداولة سهلة املنال 

ثم املعاين العميقة التي ال تستعمل إال يف حاالت وظروف خاصة، ومثال ذلك: جيب أن 

فعال معروفة وشائعة يف االستعامل اليومي مثل: يكون الدرس املقرر يشتمل عىل أسامء وأ

))قال(( و))ذهب(( و))قرأ(( و))كتب((، ويستبعد يف البداية تلك األفعال صعبة النطق 

( و))نعق(( و))احدودب(( و))تقهقر(( ونحوها، ( صعق)) ونادرة االستعامل مثل

ها وكذلك أن يكون الدرس مشتمال عىل مجل متدرجة يف قرصها وطوزها وسهولت
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م أوال عبارات مستعملة يف املعامالت اليومية لإلنسان بحيث قد  وصعوبتها، فمثال: تُ 

تتناول املحادثات اليومية عن األكل والرشب أو اللعب أو الدرس وما إىل ذلك، وليس 

عن املسائل السياسية أو االقتصادية أو الرحالت الطويلة، ويقدم ما حيتاج إليه يف هذه 

 احل املتقدمة قليال وبحسب فرتات التدريب وُتصصات الطالب. املجاالت يف املر

: بعد اخلطوات املذكورة يأيت دور التدريب عىل األسئلة واألجوبة باللغة والثالثة

العربية بني املدرس والطالب تارة وبني الطالب فيام بينهم تارة أخرى، وهذا هبدف تقويم 

عىل تكوين املهارات فيهم عىل لسان الطالب عىل نطق األصوات ومقاطع اجلمل و

استخدام تلك الكلامت والعبارات التي تعّلموها يف التعامل الفعيل بدون خجل وال 

خوف وال صعوبة، وهذه الطريقة تساعد أيضا عىل ترسيخ ما درسه الطالب من اجلمل 

ىل والعبارات يف أذهاهنم كام أهنا حتقق ازهدف الرئييس من تعّلم هذه اللغة أي التدريب ع

 التحد  هبا وفهم أساليب استخدام اللغة العربية يف جماالت احلياة املتنوعة. 

ويف هذا املجال جيب عىل املدرس أن يكرر هذه العملية بعد كل درس جديد إىل أن يأنس 

يف الطالب القدرة عىل استيعاب ما درسوا، فهام واستعامال، ويوجه أوال أسئلة لكل طالب 

أن يطلب أن يوجه بعضهم أسئلة إىل  ميله فيجيب عليه  ليجيب عليه وكذلك يمكن

سواء أكانت األسئلة مدرجة يف الدروس املقررة أو مستنبطة من أصول الدروس 

وقواعدها، ويف كلتا احلالتني ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن هذه الطريقة تعتمد أساسا عىل 

 العربية.  عنرص اكتساب الطالب الرتاكيب وأساليب املحادثات باللغة

: يراعى يف تدريس مادة التدريبات اللغوية إفهام الطالب األجانب ما للغة والرابعة

ليكون هؤالء الطالب عىل يومًا فيومًا، العربية من خصائص متتا  هبا عن اللغات األخرى 
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إدراك وبينة لطبيعة العربية حتى تزول من أذهاهنم حماولة قياس نظام وقواعد اللغة العربية 

دوا عليها، ويقبلون عىل تعلم اللغة العربية بفكرة مستقلة واضحة، عىل اللغات التي تعوّ 

 ومن هذه اخلصائص:

موضع ))الفاعل(( من الفعل و))الصفة(( من املوصوف، فبينام يقدم املوصوف 

، وكذلك احلال بالنسبة إىل الفاعل ففي عىل الصفة يف العربية فيؤخر يف اإلنجليزية مثالً 

يزية يقدم الفاعل عىل صيغة الفعل عكس النظام العريب املعروف، وجيب أيضا تنبيه اإلنجل

هؤالء الطالب إىل حقيقة بعض احلروف ازهجائية باللغة العربية والتي ال يوجد زها مثيل يف 

 أية لغة يف العامل يف النطق واملخارج مثل: الضاد والعني واخلاء والصاد والطاء والقاف. 

 

 قراءة والكتابة:طريقة ال -جـ

اللغة العربية يؤدي إىل تدريبهم عىل  إذا كان إفهام الطالب األجانب خصائَص 

األخرى فإن تعليمهم النطق الصحيح والرتكيب اللغوي الذي متتا  به العربية عن اللغات 

بية يأيت يف املقام األول ويليها تعليمهم الكتابة العربية. وجيب أن تكون مادة القراءة العر

اءة التي يتدربون عليها من بني اجلمل والعبارات التي درسوها فعال أثناء التدريبات رقال

اللغوية من املحادثات أو األسئلة واألجوبة عىل أن تكون تلك اجلمل قصرية والكلامت 

سهلة النطق وفهم معانيها. وأما يف جمال تلك املادة فالبد من مراعاة نظام التدرج فمثال: 

 باجلمل القصرية فعبارات موجزة من بعض النصوص.تبدأ القراءة 

وبعد اختيار املادة املناسبة يطلب املدرس من الطالب واحدا فواحدا، أن يقرأها 

بصوت عال وبنطق صحـيح، ويقوم املدرس بتصحيح أخطاء القراءة فورا بدون أن ينتظر 
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ة القراءة املطلوبة انتهاء الطالب من قراءته للعبارة أو الفقرة كلها، وإذا وجد نص ماد

صعبة النطق يقرأ بنفسه أوال ثم يطلب من الطالب أن يرددوها مرات لكي تتعود 

يف الكلامت والعبارات أمران رضوريان يف تدريب  ألسنتهم عىل ذلك، والبساطة واإلجيا 

الطالب األجانب يف املرحلة األوىل من التدريبات اللغوية، و يستحسن تدريبهم عىل 

العبارات التي زهم إملام بمعانيها وموضوعاهتا بحكم ثقافتهم العامة أو القراءة من 

مستواهم العلمي أو وضعهم االجتامعي، فعىل سبيل املثال، إذا كان معظم الطالب يف 

ذلك الفصل من املسلمني من بالد غري عربية وزهم خلفية إسالمية يستحسن أن تشمل 

ت عن أركان اإلسالم والعبادات وسـرية مادة القراءة التي تقدم إليهم عىل موضوعا

والتاريخ اإلسالمي وما شابه ذلك، ويمكن أن تكون فيام  (ىل اهلل عليه وسلم)صالرسول

بعد مدخال زهم إىل العلوم اإلسالمية يف املراحل املتقدمة، وإذا وجد املدرس مستوى 

وأخالقية  طالبه غري ذلك فعليه أن خيتار زهم عبارات يف موضوعات عامة اجتامعية

 وسياسية وغريها. 

وعىل املدرس أن يوجه إليهم عقب انتهائهم من القراءة املطلوبة أسئلة تعني عىل 

فهم املعاين واألفكار التي انطوت عليها املادة املقروءة، كام أن هذه الطريقة تنمي فيهم 

عتباره  يادة قدرة احلوار والنقاش يف اللغة العربية، وجيب عىل املدرس كذلك أن يأخذ يف ا

حصيلة الطالب من الرتاكيب والعبارات العربية يوما فيوما بمعنى أن يكون ما يقدم 

 إليهم من املواد متجددة ومتدرجة يف الشكل واملضمون. 

أقرص كتابة، وأن اختصار الكتابة العربية  -يف احلقيقة والواقع  -إن الكتابة العربية 

 نة بني الكلامت املعجمية والنصوص املحددة واقع ملموس لكل ناظر. وذلك عند املوا
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يف اللغات األجنبية ونظائرها يف اللغة العربية، وأن املوا نة الصحيحة تثبت أن الكتابة 

العربية تتطلب مساحة أقل من تطلبه الكـتابات األجنبية يف خمتلف اللغات، وجدير 

استخدامها يف الكلمة،  بالذكر أن الكتابة العربية تقتيض اختصار احلروف املفردة عند

فاحلروف يف حال اتصازها يف الكلمة الواحدة ُتتزل بمقدار نصفها أو أقل أحيانا، وأن 

كتابة هذه احلروف مرتاكبة تتيح حلجم الكلمة مزيدا من االختصار يف املساحة، هذا إىل 

 جانب كون احلروف العربية عادة أقل من حجم احلروف األجنبية. 

لتي جيب أن ترسخ يف أذهان الطالب هي أن الكتابة العربية العامة ال واحلقيقة األخرى ا

ألجنبية، اعىل عكس الكتابة يف اللغات  -أي التشكيل  -تقتيض كتابة عالمات اإلعراب 

والنتيجة احلـتمية زهذا النظام أن كمية احلروف يف أي كلمة عربية تعترب بمقدار نصفها إذا 

روف يف كـلمة أجنبية، ويف حـالة وضع عالمات روعي تعداد عالمات احلركات للح

 من تشغل ال وحتتها، وبذلك احلروف فوق توضع فإنام –يف بعض احلاالت  -احلركـات 

 ذكر. يُ  شيئا املساحة

وإذا نظرنا إىل تنوع الكتابة العربية وتطوراهتا، فنرى أن الكتابة العربية قد احتفظت 

برسومها اجلوهرية منذ عصورها األوىل، وأما الذي حد  فهو ترصف وتنوع يف تكوين 

نفس احلروف األساسية، من تشابك وتدامج وما إىل ذلك من التنميق والتجميل 

نشأت أنامط عديدة للخط العريب مثل: النسخي  وغريمها، ومسايرة زهذا التطوير قد

والرقعي والثلثي والفاريس والكويف والديواين وغريه، ولكل منها معامله املميزة كام له 

استخدامه اخلاص، وهكذا دخل يف املكتبة العربية اجلامل الفني والتفنن يف النامذج اخلطية، 

ان واحلجرات وانتقال عنارص من ونتج عن ذلك االحتفاظ بنامذج  خرفية لتزيني اجلدر
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احلضارة العربية اإلسالمية إىل الدول األخرى عن طريق النقوش والزخارف العربية 

 املعروفة باإلبداع اجلاميل واإلمتاع الفني.

وأما هدفنا األسايس يف هذه املرحلة فهو هتيئة أذهان الطالب األجانب للتدريب 

سب قواعد العربية وأوضاعها نحوا ورصفا عىل كتابة اللغة العربية بيرس وسهولة ح

واشتقاقا وفيام ييل بعض القواعد األساسية لتدريب هؤالء الطالب عىل رسم اخلط العريب 

 يف املراحل األوىل: 

تعويد الطالب عىل كتابة اجلمل والعبارات العربية بخط ))النسخ(( وبحروف  – 1

اعف وقت الكتابة ويشغل فكر فإن التشكيل يض -إال للرضورة  -كبرية بدون تشكيل 

الطالب بعالمات الضبط وحتري وضعها، وأن إلزام الطالب بالشكل يف الكتابة يؤدي يف 

 املستقبل إىل االضطراب واخلوف يف قراءة مكتوبات غري مشكولة.

إن الكتابة العربية منضبطة بغري ضابط من التشكيل ـ فمثال: إن ))اسم  – 2

وغريمها من الصيغ االشتقاقية والقياسية زها ضوابط  الفاعل(( و ))اسم املفعول((

لية معروفة فال بد من تعويد الطالب عىل معرفتها من الكتابة نفسها دون االلتجاء يشكت

ل، وكذلك حروف املد: الواو واأللف والياء، فإن كال منها يدل عىل يشكتإىل مساعدة ال

املعلم أن يدرهبم عىل النطق الصحيح  حركة ما قبله فال حيتاج إىل الشكل إال نادرا، فعىل

 ل.يشكتمن الكتابة الصحيحة بدون مساعدة ال

التدريب عىل التزام مواضع الشدة واملدة ومهزة القطع وكذلك تنبيههم عىل  – 3

طريقة كتابة بعض األعالم واألعداد من  يادة حروف خشية اللبس وتسهيل النطق مثل 

ابة ازهمزة: فإذا كانت يف أول الكلمة ترسم ألفا: كتابة: ))عمرو(( و))مائة(( ونظام كت
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وإن كانت يف ، ))ألن((، ون (( ))إن(( و))أن((، وإن دخل عىل كلمة حرف نحو: ))فإ

وسط الكلمة ترسم عىل حرف جمانس حلركة ما قبلها إن كانت ساكنة: فأس، بئر، سؤل، 

سبقت حركة مثل:  وازهمزة يف آخر الكلمة ترسم عىل حرف جمانس حلركة ما قبلها إذا

))جيرؤ(( و))يبدأ(( و))يستهزئ(( وعىل الرغم من بعض التعقيدات اإلمالئية يف هذا 

النوع من الرسم فال بد من تنبيه هؤالء الطالب إىل ذلك لكي يتكيفوا بالتدريج مع 

 خصائص الكتابة العربية وحيسنوا ارتسامها يف كتاباهتم يف املراحل املتقدمة.

 :العربية قواعد تعليم طريقة –د 

جيب أن تكون الغاية من تعليم القواعد العربية للطالب األجانب، تزويدهم 

ببعض القواعد النحوية والرصفية األساسية التي تساعدهم عىل تعلم العربية والتحد  

وكذلك إعدادهم ملواصلة  هبا بدون خطأ لغوي يغري املعنى، هذا يف املراحل األوىل

فية يف املراحل املتقدمة لو أرادوا االستمرار يف فصول الدراسات النحوية والرص

 متخصصة، ولتحقيق هذا ازهدف املنشود ال بد من مراعاة األمور التالية:

عدم تقديم التعريفات أو احلدود النحوية املعروفة للقواعد النحوية بل جيب  -أ 

تعريف خمترص بلغة  االكتفاء باألمثلة للباب املطلوب تعليمه مع ذكر اسمه، ويمكن تقديم

مبسطة مثال: ))املبتدأ واخلرب مرفوعان(( بدون أن يتطرق إىل ما رافع املبتدأ واخلرب وغريه 

 من املسائل النظرية العويصة. 

مراعاة التدرج يف تعليم القواعد النحوية، مثال: عند تعليم ))إن وأخواهتا((  -ب 

مع األمثلة وال ينبغي استيعاب  و ))كان وأخواهتا(( يستحسن االكتفاء بتقديم بعضها

مجيع هؤالء األخوات لئال يصعب عليهم حفظها وفهم أماكن استخدام كل منها، 
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وكذلك يف تقديم األمثلة يراعى املألوف والشائع، وبصيغ مبسطة وباستخدام املفردات 

 والرتكيبات الكثرية االستعامل ويتجنب األلفاظ النادرة.

 رجة:نامذج من القواعد املتد -جـ 

 أقسام الكلمة يف اللغة العربية، من: اسم وفعل وحرف مع األمثلة.  - 1

 أقسام الفعل، من: ماض ومضارع وأمر وهني مع األمثلة.  - 2

أبواب الفعل الثالثي: املجرد واملزيد وأبواب الرباعي: املجرد واملزيد، مع  - 3

تل للمبتدئني من الطالب األمثلة، وال ينبغي تقديم التفاصيل عن الفعل الصحيح واملع

 األجانب. 

ثم تدريبهم عىل ترصيف املايض واملضارع واألمر والنهي من بعض األفعال  - 4

 السهلة التي درسوها جيدا خالل الدروس السابقة. 

وتليها أمثلة لنواصب املضارع وجوا مه، تكملة لقواعد قسم الفعل من  - 5

 الكلمة. 

ة مع األمثلة، مثل: املبتدأ واخلرب والفاعل ونائب قواعد مبسطة لألسامء املرفوع - 6

الفاعل وكذلك املنصوبة منها مثل: املفعول به واحلال واسم إن وخرب كان، وأخريا 

 املجرور منها مثل: املضاف إليه واالسم املسبوق بحرف من حروف اجلر. 

ربية قواعد استعامل كتابة األعداد مهمة جدا بالنسبة إىل داريس اللغة الع - 7

وصعبة زهم يف نفس الوقت، وزهذا جيب مراعاة التدرج يف تدريبهم عىل هذا الباب من 

 القواعد ألنه متداخل ومتشابك إىل حد ما. 
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ال ينبغي أن تقدم إليهم يف املرحلة األوىل املسائل املتعلقة بحركات اإلعراب  - 8

ىل بعض األمثلة األصلية والفرعية والظاهرة واملقدرة وغريها، ويكفي تدريبهم ع

الستخدام هذا النوع من األسامء مثل: املنقوص واملقصور واملمنوع من الرصف وغريها 

 الشتباه.بدون الدخول يف تفاصيل القواعد والتعريفات خشية اللبس وا

 يمكن أن يقوم يومًا:  - 9

= بتدريس األشياء التي توجد يف الفصل وتعريفها واستعامزها من نواٍح شتى 1

 مل الصغرية التي يكون أكثر اعتامدها عىل اإلشارات،يف اجل

 اجلامعة أو املؤسسة التي يدرس فيها هؤالء الطالب = ثم أشياء املدرسة أو2 

 = ثم تلك املدينة وما فيها من معامل3

 =ثم ذلك اإلقليم 4 

 = ثم الدولة5

 خلليج وشبه القار ة ازهندية = املنطقة كا6 

 = ثم القارة7

 = ثم القارة8 

 = ثم العامل كله9 

ًة للعقول.11   = ثم الكائنات، ونحن جّربناها مرارًا فكانت فائدهتا حمريِّ

 لبحث شيئًا فشيئًا: ويمكن أن يتناول املعلم با - 11

 = التعليم ومؤسسات التعليم الشهرية1

 ستشفاء واملستشفيات= ثم العالج والدواء واال2 
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 =األلعاب3 

 = املساجد4 

 = املكتبات5 

 تاتاملاركي =6 

 = الشوارع7 

 = السيارات8 

 = حمالت املدينة9 

 = املطاعم والفنادق11 

 =املنتزهات11 

 =الشخصيات 12

 .= األحزاب واملنظامت13 

 ومن الكتب املفيدة ألهل شبه القارة ازهندية يف هذا الشأن -11

 )أ( تسهيل األدب لسامحة اإلمام املحد  الشيخ سليم اهلل خان املوقر.  

 )ب( الطريقة العرصية  ملعايل الدكتور / عبد الر اق إسكندر.

 )ت( طريقة جديدة يف تعليم اللغة العربية للشيخ حممد أمني املرصي.  

 ) ( لسان القرآن للشيخ الدكتور أجمد عيل.

 .للشيخ عبد الستار خان كا معلم يب  عر)ج(  

 . .)د( املحادثة العربية. 

 ..)ذ( العربية بني يديك.
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 ..ر( أِحبِّ العربية.) 

لشيخ العربية يف مجهورية باكستان  "كان ومن كان لغة املسلم أينام") (  

 اإلسالمية/ األستاذ موسى العراقي 

 )س( أساليب اإلنشاء 

 دروس اللغة العربية، للدكتور/ عبد الرحيم )ش(

كلها " اقرأ")ص( مفتاح اإلنشاء، و آسان عريب، وهّيا غنّوا يا أطفال، و  

لشيخ حممد بشري مدير معهد اللغة العربية بإسالم آباد، وهذه األخرية من ل

 بإسالم آباد. ماركتالعلم آب باره  قرأ( من مطبوعات دار. ( إىل )ا.)دروس.

شيخ العربية لغري الناطقني هبا؟ ( للملجال: )كيف تعلِّم اللغة ا وأنفع يشء يف هذا

بالعالمة البنوري  معة العلوم اإلسالميةالدكتور/ عبدالر اق إسكندر املوقر رئيس جا

 تاؤن، بكراتيش.

*** 

 

 

 طريقة التمارين-21

 

نريد هبذه الطريقة التدريس والتعليم عن ناحية التمرينات الدراسية التي ُتعني و

 عىل حل الكتاب  وعىل الفن املطلوب تدريسه.
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ني شئالعربية للنا-1هذه التمرينات تكون حتريريًة وتقريريًة وشفويًة أيضًا، مثاًل: )  

تعريب علم -5َأحّب العربية  -4العربية بني يديك -3العربية لغري الناطقني هبا  اللغة– 2

 -8معلم اإلنشاء -7تسهيل األدب  -6الطريقة العرصية -5الصيغة مع التمرينات 

 أساليب اإلنشاء (.-11تسهيل املنطق -11عريب كا معلم -9مري النحو اليسري رشح نحو

وإن هذه الطريقة ملن أروع الطرق التعليمية وأحسن األساليب التدريسية يف اللغة 

. وهنا جيب عىل اشنءملعم اإلواألدب ومتعلقاهتام كتابًة  وتكلاًم، والكتاب النموذجي فيها: 

زوا عىل الدرس الذي تكون هذه  التمرينات تابعًة له، وأن يكون حل  املعلمني ان يركِّ

التامرين يف منظور  ذلك الدرس الذي سبق التمرينات  وإال فأحيانًا النعدام الربط بينها 

.
ٍ
 وبني الدرس تِقّل فوائدها أو الجُتدي بيشء

 

*** 

 

 

 

 

 طريقة األسئلة واألجوبة-21

 يف التدريس: 

 

التسهيل -1هي لتسهيل الكتاب واملوضوع أو الفن. ومن أمثلتها الكتب التالية: ) 

تاريِخ إسالم(، وهذا الطريق  -3تعليم اإلسالم -2الرضوري يف تيسري خمترص القدوري 

متداول لدينا يف باكستان وبنغال ديش وازهند، وهو نموذج حسن يف تقريب الفنون 
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أذهان التالميذ، ويمكن للمدرسني أن يستخدموا هذه الطريقة يف أي والعلوم إىل أفهام و

سوهنام.  كتاب أو فن ُيدرِّ

 

 

*** 

 

 يف التدريس طريقة السرد-22

 

من الطرق التدريسية التي ُتستخدم يف القصص، والروايات، واحِلكايات،  وهي

والكتب األدبية الطويلة، وكتب احلديث النبوي الرشيف )صىل اهلل عليه وسلم ( وهذه 

هي الطريقة املًت بعة يف شبه القارة ازهندية يف مرحلة العاملية/السنة الثانية)مرحلة دورة 

ن يف معرفة ، وكثري من اإلخوة خُيطئو"الدورة"املرحلة باحلديث(، ولذلك ُتسّمى هذه 

وفاق "يل منظمة وحقيقة دورة احلديث لدينا يف بالدنا، فهم يقرتحون َدْومًا إىل كبار مسؤ

لتمديد دورة احلديث من سنة واحدة  "املدارس العربية واجلامعات اإلسالمية بباكستان

تكون فرصة كافية لتدريس هذه األمهات  إىل سنتني اثنتني، ويعلِّلون اقرتاحهم بأنه ال

مرحلة –ترمجًة ورشحًا و تفصياًل يف سنة واحدة، مع أنني بي نت مفصاًل أن هذه املرحلة 

مرحلة التلقني وترديد األلفاظ و  ال-عىل ذخرية األحاديث الرسد والقراءة واملرور

 ورة ورشكاءالد اخلوض يف الرصف والنحو والبالغة والبحو  اللغوية، ألن رشكاء

ح السنة التي قبلها  هم يكونون ناضجني كاملني يف التعلُّم ال كاألطف ال الصغار. كام رص 

 مة الكوثري يف مقاالته.بذلك العال
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ونفس هذه الطريقة ُنجرهيا دائاًم لدينا يف ُتصصات األدب العريب ألمهات الكتب 

ن القتيبة، وأدب الكاتب الباألدبية، نحو: البيان والتبيني للجاحظ، والكامل للمربد، 

 ألمايل أليب عيل القايل.وا

 

 

 

*** 

 

 وحتفيظه وتعليمه وإقرائه:وجتويد:  طرق تدريس القرآن الكريم-23

 

ما أذن اهلل ليشء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن قال صىل اهلل عليه وسلم: ))

 ((يتغنى بالقرآن جيهر به 

 

 إىل معلم كتاب اهلل الكريم:

اإلخالص هو األساس يف األمور كلها، ومن باب أوىل يف تعليم كتاب اهلل 

 الكريم. 

 أنت قدوة زهم يف أفعالك قبل أقوالك، فاتق اهلل فيهم. 

 حتبب إليهم وارفق هبم واعطف عليهم، فأنت أهم من أبيهم. 
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حبب إليهم كتاب اهلل، تالوة وتدبرا وعمال، وارفع مقامه وعظمه يف 

 أعينهم. 

 

 ية تعليم القرآن الكريم: أدهم

إن من أمهية العلم أن اهلل سبحانه له عدة صفات مشتقة منه مثل: العامل، 

 العليم، العالم، أعلم، وسع وأحاط علمه.

كذلك توىل رسوله صىل اهلل عيه وسلم تعليم أصحابه، فاستخدم أفضل 

 األساليب وأوضحها وأشدها تأثريا وأنفعها. 

لقرآن الكريم آيات وأحاديث نبوية كثرية. ولقد ورد يف فضل تعليم ا

والقرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل، وفضل كالم اهلل عىل كالم الناس كفضل اهلل 

 عليهم، وهو أفضل الذكر. 

إن التعليم هو أرشف مهنة، وهو مهنة األنبياء، وهو أفضل مهنة لكنه أشق 

 مهنة. ومن باب أوىل تعليم القرآن الكريم.

 

 :والرتتيلويد أدهمية التج

ونود هنا تذكري إخواننا معلمي الرتبية اإلسالمية بأمهية التجويد التي بلغت 

من األمهية أن اهلل عز وجل نسب التالوة إليه، فقد قال عز وجل: ) كذلك لنثبت به 

، حيث مل يكتف سبحانه باألمر لرسوله صىل اهلل 32فؤادك ورتلناه ترتيال ( الفرقان 

 عليه
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 د عليه ورتل القرآن ترتياًل (  ل يف قوله سبحانه وتعاىل: ) أووسلم بالرتتي

الكريم مطالب بالرتتيل مثلام  ، هذا من الناحية الرشعية، فمعلم القرآن[4:املزمل]

أن اهلل سبحانه رتل القرآن ترتياًل، وكام رتل رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وأيضًا 

التجويد يف مجيع الصفوف الدراسية فإن املعلم مطالب بأن يطبق الطلبة أحكام 

 بدون األحكام النظرية إال يف الصفوف اخلاصة هبا.

 

 تعليم القرآن وترتيله: من فوائد

تمثل يف الفوائد إن تعليم القرآن الكريم وسيلة إىل غاية، هذه الغاية ت

 املذكورة أدناه:

عليه وسلم يف التعبد هلل واالمتثال ألمره واالتباع لسنة رسوله صىل اهلل  -1

 كيفية القراءة.

 إظهاراإلعجا  القرآين.-2

 بيان الفرق بني قراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب العادية.-3

 جتميل القراءة وتزيينها. -4

 التأين وإبطاء القراءة مما يعطي فرصة لألمور التالية: -5

لنطق ا -اخلشوع. د  -الفهم والتأمل. ج  -التدبراملأمور به رشعا. ب  -أ 

 الصحيح.

 البديل الرشعي اجلميل عن املعا ف. -6

 الكتابة الرشعية للقرآن الكريم ) الرسم العثامين (. -7



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 214 

 

 يعلمنا النطق واحلديث بأسلوب راق مهذب هادئ رائع. -8 

 

 بداية احلصة: 

يبدأ املعلم حصة  القرآن الكريم وأي حصة أخرى بدعاء مبارك، ويستحسن 

أن يكون ذلك لفرتة من الزمن، الشهر األول مثاًل، حيث سيتعود الطلبة عىل ذلك، 

ثم جيعل أحد الطلبة يبدأ احلصة بالدعاء، مما سيتعود الطلبة معه عىل عادة إسالمية 

 ة وكتبهم وتنظيم الفصل. مجيلة، وبعد ذلك يبدأ املعلم بتفقد الطلب

 التمهيد: 

بعد دخول املعلم الفصل يقوم بتنظيم وهتدئة الطلبة ثم االفتتاح بالبسملة 

ودعاء مبارك وبيان أمهية التجويد، وحكمة مرشوعيته، ثم يبدأ املعلم الدرس 

بالتمهيد له وذلك بعد كتابة اسم وعنوان الدرس عىل السبورة، ويفضل أن يكون 

 سئلة. التمهيد باأل

 وغالبًا يكون التمهيد بأحد أمرين:

 …ربط الدرس اجلديد بالقديم. -1 

 إعطاء فكرة عامة عن الدرس اجلديد. -2

 حتضري الطالب املسبق للدرس: 
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يبدأ املعلم الدرس اجلديد، ومن املستحسن أن يتبع املعلم مع طالبه طريقة 

دائاًم يف املنزل، وحيثهم عىل التحضري املسبق، فيشجعهم عىل قراءة الدرس اجلديد 

 ..ذلك بدرجات نشاط ومشاركة أو بكلامت تشجيع.

 القراءة الصامتة:

إن القراءة الصامتة زها دور إذا أحسن املعلم استخدامها يف الوقت املناسب 

 مثل أثناء الكتابة عىل السبورة، أو يف بدء احلصة، كذلك

عىل أن يعقب وقت القراءة  ال بد فيها من حتديد  من يناسب املتوسطني فقط،

 أسئلة جاهزة ُتتص بالدرس أو جييب عىل أسئلتهم.

 الطريقة األفضل للتدريس:

إن أفضل طريقة يف تدريس القرآن الكريم وجتويده، هو األسلوب الطبيعي 

الذي يعتمد عىل املامرسة استامعًا وترتياًل وكتابًة، واملتبع يف تدريس التجويد لدى 

هو الطريقة التقليدية ) القياسية ( وهي التي يبدأ فيها املعلم برشح كثري من املعلمني 

القاعدة ثم إعطاء األمثلة، وتتضح سلبية هذه الطريقة بكون املعلم هو املتحد  

معظم الوقت ) اإللقائية (، وكون الطلبة زهم دور سلبي يف الدرس من حيث عدم 

 لهم وتفكريهم. املشاركة ويقترص دورهم عىل السامع فقط، وعدم تفاع

( وتسمى ) أما الطريقة األفضل لتدريس التجويد فهي الطريقة ) االستقرائية 

ستنتاجية ( العتامد هذه الطريقة عىل املعلومات القديمة يف االستنباطية ( أو ) اال
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استنباط معلومات جديدة، أي إعطاء أمثلة ثم استنتاج القاعدة منها، وهي عكس 

 الطريقة القياسية. 

ففي الطريقة االستقرائية يعرض املعلم عدة أمثلة من التجويد أو عدة آيات 

توجد هبا األمثلة املطلوبة عىل السبورة أو يف بطاقات، ثم يوجه زهم املعلم أسئلة 

حتوم حول احلكم املطلوب ثم ينتهي إىل استخالص القاعدة أو اخلالصة أو احلكم، 

ألمثلة واستنتاج احلكم مما يكون له حيث يتم ذلك بمشاركة الطلبة يف إعطاء ا

 أعظم األثر يف فهمهم للدرس ورفع معنوياهتم ألهنم شاركوا يف الدرس. 

ثم يقومون يف مرحلة التطبيق بقراءة اآليات جمودة، وهنا يأيت دور الطريقة 

القياسية، فاالستقراء هو اكتشاف املعلومات أما القياس هو حفظ املعلومات ومها 

 متان، وتسمى ) الطريقة املعدلة (.عمليتان متال 

 

 املزايا العرش هلذه الطريقة:

 تنمي التفكري وروح النقد واملالحظة لدى الدارس وترفع مستواه.

 جتعله يصل بنفسه إىل النتائج وازهدف املطلوب.

 مشاركة الطلبة وفاعليتهم يف الدرس.

 إعطاؤهم ثقة يف أنفسهم ألهنم شاركوا يف كافة مراحل الدرس.

ساعد املعلم عىل ضبط الفصل، وشد الطلبة إليه عن الدرس طوال احلصة ت

 .االنشغالمما ال يعطي فرصة للمشاغبة أو 
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مفطور عىل  فاإلنسانهي األسلوب الطبيعي للوصول إىل املعرفة  -

 االستنباط وربط األسباب باملسببات.

 جتعل املعلم يتمكن من املادة ألنه بذل جهدًا يف هذه الطريقة.

إكثار املعلم من األمثلة يساعد عىل رسوخ املعلومات لدى الطلبة، عىل  -8 

 أن تكون هذه األمثلة هادفة.

هذه الطريقة حتتاج إىل تأن وروية لكي تؤيت ثامرها، ألن الرسعة دائاًم -9

 مذمومة

يصبح اجلهد مشرتكًا بني املعلم وأبنائه الطلبة مما يعطي بعض الراحة  -11 

 النفسية واجلسدية للمعلم. 

ويكفي أن علامء القرآن الكريم هم الذين استخدموها الستنباط أحكام 

 التجويد والنحو.

 مرشوعية هذه الطريقة:

وسلم ثم قام أنزل اهلل سبحانه آيات القرآن الكريم عىل رسوله صىل اهلل عليه 

 . .صىل اهلل عليه وسلم بتعليمها لصحابته ثم التابعني.

ثم جاء علامء القرآن الكريم والنحو واستنبطوا قواعد وأحكام التجويد 

والنحو من واقع استقراء اآليات الكريامت واحلديث الرشيف وتتبع أقوال العرب 

ة هي الطريقة يف القبائل والبوادي، واستنتاج األحكام منها، فهذه الطريق

 االستقرائية.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 218 

 

وهي الطريقة األوىل التي وضع العلامء هبا األحكام، فلعلامء القرآن الكريم 

قصب السبق يف كل جمال، ثم تفنن علامؤنا رمحهم اهلل يف التأليف بكل الطرق شعرًا 

 ونثرًا، وليتنا نقتفي أثرهم يف حمبة هذه املادة وخدمتها.

 مالحظة مهمة:

يربط املعلم األحكام ببعض احلركات واإلشارات وذلك من املهم أن  -1

لرتكيز املعلومات، فمثاًل يوجه إصبعه نحو أنفه عند نطق الغنة، أو يرفع يده إىل 

 ..أعىل عند النطق باملد.

عند رشح مصطلحات وتعريفات التجويد، حياول تقريب معانيها وتشبيهها 

ء األحكام قد ال تكون مألوفة وأسام بأشياء يعرفها الطالب، نظرًا ألن مصطلحات

 لدى الطالب فاإلدغام يشبهه زهم باخللط أو املزج، والغنة مثل صوت السيارة.

 

 :السلوكية األدهدا:

يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ( فاحلكمة 

 وازهدف والغاية أساس مهم لكل عمل.

 وتتكون األهداف السلوكية من نوعني:

ويكتفي املعلم بكتابتها مرة واحدة يف أول الدفرت، وتتكون من هداف عامة: أ

 األهداف العامة للامدة والتي تفرتض أن تغطي املادة نفسها لكل العام الدرايس. 

وتشمل األنواع الثالثة للهدف السلوكي ملقرر احلصة ذاهتا أهداف خاصة: 

و من املهم الرتكيز عىل األهداف السلوكية بأنواعها الثالثة ) املعريف، . فقط
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الوجداين، املهاري ( يف مرحلة التمهيد والعرض والتطبيق والواجب، حيث هيتم 

 املعلم بام يتحقق يف دروس التجويد من تلك األهداف.

 

 ولنذكر مثاالً عن كيفية صياغة األهداف يف حصة درس اإلدغام:

 (معريف) …… ………طالب أحرف اإلدغام. أن يعدد ال -1

 ( وجداين)  …أن خيشع الطالب عند قراءة القرآن الكريم جمودًا اإلدغام  -2

أن ينطق الطالب اإلدغام نطقًا صحيحًا، وأن يطبق أحكام وتعاليم القران   -3

 اري (مه)  ……الكريم يف حياته. 

 

 وبالنسبة لكتابة األمثلة عىل السبورة فرياعى فيها ما ييل:

 …………وضوح اخلط وتكبريه.  -1

 كتابة أحرف احلكم بلون مغاير لباقي األحرف.-2

 ………عدم اشتامل املثال ألكثر من حكم.  -3

 كون املثال صغريًا يف عدد كلامته.  -4

 ………وضع خط حتت احلكم وحده فقط.  -5

 مشاركة الطلبة يف الكتابة عىل السبورة. -6

منها لألمثلة والكلامت املهمة واجلزء لسبورة بحيث يكون جزء ا تنظيم – 7

 اآلخر لباقي الدرس.
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يقوم املعلم أثناء كتابة املثال بقراءته والرتكيز عىل احلكم أثناء النطق  - 8

 بصوت مميز.

 الصحيحة األمثلة وبني بينها الفرق إلظهار اخلاطئة األمثلة بعض كتابة – 9

املتقدمة ويف فرتة التطبيق أو  لك غالبًا يكون يف الصفوفوذ، الطلبة فهم ولزيادة

 هناية احلصة.

 رضورة كون األمثلة من آيات القرآن الكريم فقط. -11 

 

 أدهم الوسائل املستخدمة: 

 .واملجسامت والصور الرشائح –أ 

 .وحاسب وكاسيت فيديو رشيط –ب  

 .وسائل لوحات –ج  

 .اللغة معمل –د  

 ت.البطاقا –هـ  

 .قرآنية غرفة –و 

فإن تدريس املادة يف غرفة خاصة يذهب إليها الطلبة أفضل، فإن مل توجد  

فيشرتك مؤقتا مع أي مادة أخرى ألمهية ذلك وال تكون حصة القرآن الكريم أو 

 التجويد يف املسجد لعدم وجود املكونات والوسائل ولعدم انتظام وتركيز الطلبة. 

غريه. كام حيثهم عىل رشاء وهنالك وسائل حديثة كثرية ظهرت اآلن كاحلاسب و

 رشيط تعليم التجويد.
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 تنبيهات:

 بني الفرق عىل التنبيه القراءة أثناء وكذلك األمثلة كتابة عند املعلم حظيال -1

 املعلومات أما، ذلك تفاصيل يف يتوسع أال عىل والعثامين اإلمالئي الرسم

  رشحها.يف يتوسع فإنه العلمية والفوائد

 حصص يف الفصل عىل واألدب اخلشوع من جو إضفاء جداً  املهم من -2

فيها الرمحة، ويذكرهم اهلل  تنزل علم جلسة أهنا حيث اإلسالمية الرتبية

سبحانه فيمن عنده، كذلك يوصيهم بالوضوء والطهارة الدائمة فمن السنة 

 ذلك. 

ة بمشاركة من الطلبة أم من األمثل أكانت سواءً  األمثلة من املعلم ليكثر  -3

 األمثلة تساعد عىل فهم الدرس.عنده، فكثرة 

يف كل خطوات الدرس عن اتباع طريقة الرتتيب ) سواًء االبتعاد املعلم عىل -4

باألرقام أو باألسامء أو باملقاعد(، بل يتبع طريقة االنتقاء الفجائي ليظل 

 الطلبة عىل ارتباط دائم بالدرس. 

ش لئال يتشتت تأكيد املعلم عىل الطلبة بإغالق الكتب أثناء الرشح والنقا  -5

 ذهن الطلبة بني املعلم والكتاب.

 

 استنتاج احلكم املطلوب:



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 222 

 

وهذه النقطة من أهم النقاط ففيها يتم استنتاج القاعدة أو احلكم، وليجعل 

ذلك يتم من أفواه التالميذ، واألفضل أن يكون االستنتاج من أكثر من طالب، 

 ويعيد الطلبة ذلك أكثر من مرة.

لنطق باملثال ألي حكم أن يطبق ذلك احلكم وليحرص املعلم عند ا

التجويدي أثناء النطق، وكذلك بالنسبة للطلبة فعليه أن يعودهم عىل تطبيق نطق 

احلكم، وليس فقط إحضار مثال يوجد به احلكم نظريًا، ألن املهم هو التطبيق 

ل العميل الصحيح، وفهم احلكم. وأحيانًا يقرأ املعلم أو يعيد نطق احلكم أو املثا

 معهم تشجيعًا زهم.

 ربط الدرو  ببعضها:

ويف كل حصة يطبق فيها حكاًم معينًا فإنه يضيفه إىل سائر األحكام التي 

أخذها الطالب يف الدروس السابقة، ففي هذا تعزيز لألحكام، فعندما يصل مثاًل 

إىل اإلقالب فإنه يف تطبيق القراءة يطبق أيضًا حكمي اإلظهار واإلدغام، وكام 

 هذا عىل األحكام التطبيقية فإنه ينطبق عىل الناحية النظرية. ينطبق

 

 أمور مهمة على املعلم مراعاتها وقت التطبيق: 

 البدء أوالً باجليدين لكي يعطي فرصة للضعاف ملزيد من االستامع.  -1

عدم التهاون يف رد بعض األخطاء بل عليه أن هيتم بكل األخطاء حتى  -2

 السهلة منها. 

 ذلك عىل الضعاف والذين يف مؤخرة الصف.الرتكيز بعد  -3
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إذا أخطأ الطالب يعطيه املعلم فرصة قبل الرد عليه، فإذا عجز وإال نقل  -4

 اإلجابة إىل  ميل آخر، فإن أجاب وإال تدخل املعلم.

 الكلامت بعض وجود عند…االستعانة بالبطاقات الورقية والرشائح  -5

 . املهمة واألحكام

االستعانة بالسبورة كام أسلفنا للمعلم أما يف التطبيق فيأيت دور الطلبة  -6

 للمشاركة وتصحيح أخطائهم بأنفسهم عليها. 

عند نقل اإلجابة إىل طالب آخر إذا اخطأ األول فليكن بطريقة توحي  -7

 باملنافسة الرشيفة وال تؤدي إىل تسقط األخطاء أو التوبيخ. 

ان نوعها فليعلم املعلم بأن األمر هنا إذا تكررت بعض األخطاء مهام ك -8

حيتاج إىل وقفة جادة يف املعاجلة ) بالسبورة ـ بالبطاقات ـ بتكرار النطق ـ 

 . (..باألسئلة.

عىل املعلم رشاء الرشيط وحث الطلبة عىل رشاء رشيط التجويد الكاسيت  -9

 والفيديو واألفضل أن توفرها املدرسة يف املقصف. 

حكم أثناء التالوة فعىل املعلم عند التصحيح عدم  الطالب يف نطق خطأ عند -11

نطق املقطع بكامله بل نطق اجلزء املحدد الذي يوجد به اخلطأ وحده سواًء 

 أكان ذلك كلمة أو حرفًا. 

إن درس التجويد مثل درس التالوة حيتاج إىل فاصل منشط بقصة من واقع  -11

 ملعلم. الدروس بمعدل ثال  دقائق إلبعاد امللل عن الطلبة وعن ا
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بعد التطبيق للحكم بمدة مناسبة عىل املعلم التأكد من قدرة الطلبة عىل   -12

 منهم يطلب – أالتطبيق والفهم وليس جمرد احلفظ وذلك بأمور: فمثاًل: 

لقاء أسئلة جتعل الطلبة إ يتعمد –ب ة عىل احلكم غري أمثلة الكتاب.أمثل

 ليس احلفظ فقط.يبذلون جهدًا وتفكريًا يدل عىل الفهم واالستيعاب و

 

  أدهميتها وفوائددها :قراءة الطلبة للدر 

إن عنرص قراءة الطلبة للدرس مهم وله فوائد، فليحرص املعلم عىل جعل 

الطلبة يقرأون الدرس عىل أن يبدأ باجليدين، ولكن ال جيعل طالبًا واحدًا يقرأ 

بطريقة الدرس كله بل جزءًا منه ثم خيتار طالبًا آخر للتكملة ثم آخر، وذلك 

 دين ينتقل إىل الضعاف.االختيار الفجائي وبعد قراءة اجليِّ 

 

 فللقراءة فوائد منها:

 .الطلبة قراءة تصحيح –أ 

 .التطبيق عىل يساعد مما الدرس معلومات وترسيخ فهم –ب  

 .الفصل ضبط –ج  

 .والتعبري واجلرأة اإللقاء عىل تعويدهم –د  

 .املدريس بالكتاب ربطهم –هـ  

 تعويدهم االستئذان. -و 

 تعويدهم القراءة والثقافة. -  
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 تذكري للمعلم. -ح 

 جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعنى. -ط

 .القرائية املهارات اكتساب –ي 

 جديدة. لغوية وتراكيب مفردات اكتساب –ك  

 

 أدهمية التشجيع:

فإذا أصاب أخريًا نختم بذكر أمهية تشجيع ومدح الطلبة وأثره الفعال، 

الطالب يف إحضار مثال مناسب أو استنتاج حكم أو قراءة مجيلة أو كتابة أو أي 

عمل جيد فال بد من تشجيعه، وال بد أن يكون ذلك بطريقة حمببة متامًا، كام لو أن 

الطالب سجل هدفًا يف مرمى الكرة فإن التشجيع الريايض منقطع النظري، فتشجيع 

القرآن الكريم، فنود من إخواننا معلمي الرتبية طلبة العلم أوىل وخاصة أهل 

التشجيع واالهتامم والتكريم للطلبة،  -وهم األسوة والقدوة  -االسالمية 

واستخدام الكلامت اإلسالمية املباركة اجلميلة، ومن املهم إحضار ذلك الطالب إىل 

يمه فهذا مقدمة الفصل أمام  مالئه وهتنئته وتكريمه، بل وأمام طابور الصباح لتكر

أفضل. أما إذا أخطأ فعىل املعلم عدم توبيخه بل الرفق به ونقل السؤال إىل طالب 

 آخر ثم يطلب منه اإلعادة.

 

 ختام الدر :
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ويف هناية احلصة خيتمها املعلم وخيتم كل درس بالدعاء والكلمة الطيبة كام 

 بدأها باالفتتاحية املباركة، أو جيعل أحد الطلبة يذكر الدعاء.

 الكلمة األخرية:

جتويد القرآن الكريم، عملتها  .هذه املذكرة عن طريقة تدريس التجويد.

نظرًا ألمهيتها ولعدم وجود مذكرة يف هذا املجال، حيث مل أجد مرجعًا يف هذا 

الصدد، وقد عملتها بالطريقة االستقرائية القياسية، وهي طريقة حديثة قديمة، 

بويب، قديمة قدم نزول القرآن الكريم من حديثة من حيث طريقة التأليف والت

 حيث اآليات الكريمة ووجود األحكام التجويدية هبا.

 أسأله عز وجل اإلخالص والسداد وأن يوفقنا خلدمة كتابه الكريم.

 

 :مالحظة ( 31مالحظات على بعض معلمي القرآن الكريم والتجويد )

ر دوافع الطالب ملاذا صارت دروس القرآن الكريم والتجويد ال تستثم -س

 إىل تالوته الصحيحة وتطبيق أحكامه؟ 

ملاذا صارت حصة القرآن الكريم والتجويد هي أكثر احلصص إمهاالً -س 

 وأقلها نشاطًا وتفكريًا؟ 

 ملاذا فقدت حصة القرآن الكريم والتجويد قيمتها؟-س 

ملاذا حوزها بعض املعلمني إىل وقت خمصص حلل الواجبات وإلعطاء -س 

 األخرى؟ الدروس 
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ملاذا يعجز الطالب بعد ُترجه من املرحلة املتوسطة، بل الثانوية، بل -س 

 اجلامعة، عن قراءة القرآن الكريم جمودًا أو حتى قراءة صحيحة بدون جتويد؟

 

إن إجابات هذه األسئلة كلها تكمن يف أخطائنا نحن املعلمني يف تدريس القرآن 

 الكريم والتجويد والتي منها: 

 املعلم بالرشح الكثري غري الرضوري وعدم الرتكيز.قيام  -1

 عدم التزام املعلم والتالميذ بأحكام التجويد يف أثناء الدرس.  -2

عدم مراعاة املعلم ملستوى التالميذ الذهني والعلمي فيخوض يف  -3

 تفصيالت أعىل من مستواهم. 

 أن يطلب املعلم من الطالب حفظ احلكم أو القاعدة قبل فهمها.  -4

املعلم من التالميذ قراءة القاعدة أو احلكم من الكتاب بعد أن  أن يطلب -5

تغل املعلم هذا الوقت ينتهي املعلم من الرشح مبارشة، واألفضل أن يس

 .بالتدريبات

قلة التدريبات الشفوية والكتابية، واكتفاء املعلم بأمثلة الكتاب فقط حيث  -6

 منها. أهنا ال تعطي ثروة جتويدية، وحماولة استنباط القاعدة

أن يطلب املعلم من التالميذ كتابة األمثلة والقاعدة يف كراسة الفصل،   -7

 . للتدريباتواألفضل أن يستغل هذا الوقت 

 أن يرسخ املعلم صعوبة القرآن الكريم والتجويد يف أذهان الطلبة. -8
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اقتصار املعلم عىل الطريقة اإللقائية والقياسية، وعدم استخدام الطريقة   -9

 الطرق األخرى.االستنتاجية و

 تركيز املعلم عىل الطلبة املتميزين، وعدم الرتكيز عىل الضعاف.   -11

عدم استخدام املعلم للوسائل املتنوعة، وعدم حثه الطلبة عىل رشاء   -11

 رشيط للتجويد مع رشيط القرآن الكريم

عدم ربط القرآن الكريم والتجويد بفروع مواد الرتبية اإلسالمية األخرى.  -12

 ريبات الكتابية فقط دون الشفوية، وأحيانًا عدم تصحيحها. االكتفاء بالتد

عدم مطالبة التالميذ بتصويب اخلطأ شفويًا أو كتابيًا، وعدم متابعة املعلم  -13

 لذلك.

 عدم الثناء والتشجيع للمتميز يف الفصل أو يف دفرت الواجب. -14

عدم إثارة الطلبة للمشاركة واستنتاج احلكم أو القاعدة أو الفائدة من  -15

 واههم. أف

 عدم التمهيد للدرس والتشويق له. -16

 التوبيخ والتجريح ملن خيطئ.  -17

 عدم قراءة وإعداد الدرس جيدًا.  -18

 تصحيح املعلم لبعض األخطاء فقط.   -19

عدم تبسيط كلامت القرآن الكريم الصعبة ومصطلحات التجويد إىل  -21

 مستوى أذهان بألفاظ وأمثلة عرصية كي يساعد ذلك يف فهمهم. 
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عدم معرفة األمهية البالغة ملنزلة القرآن الكريم والتجويد، وعدم اإلملام  -21

بأهداف املادة، وعدم رفع مكانته وعدم تعظيمه يف أعينهم. جعل حصة 

القرآن الكريم وجتويده حصة مدرسية، واألفضل حتويلها إىل جملس علم 

 أو حلقة ذكر، ومعاملتهم كوالد حمب زهم مشفق عليهم. 

أثناء الدرس بالعامية يساهم يف تقليل أمهية القرآن  حتد  املعلم -22

والتجويد، الرتباطهام بالفصحى لغة القرآن الكريم، والتحد  هبا من 

 شعائر اإلسالم.

عدم تدريس القرآن الكريم والتجويد أحيانًا يف غري الفصل كغرفة القرآن  -23

حلصة لونًا . مما يعطي ا.أو املعمل أو مركز املصادر أو املخترب أو املكتبة.

 رائعًا من اإلثارة والتجديد والنشاط.

عدم تشجيع أصحاب األصوات اجلميلة واألداء املميز، لرفع مستواهم  -24

 وحلث غريهم عىل االقتداء هبم.

عدم تدريبهم وتعليمهم حسن اإلصغاء واالستامع وأدب احلديث  -25

 واملناقشة، فهذه من آداب القرآن الكريم، وتساعد عىل احلفظ والفهم.

 عدم حث املدرسة عىل إقامة مسابقة ألمجل قارئ وأفضل حافظ. -26

 املقاطعة غري املناسبة أثناء قراءة الطالب مما يزيد من أخطائه.  -27

عدم تعويدهم وتدريبهم عىل االرجتال وتعويدهم عىل قراءة القرآن  -28

الكريم الدائمة بالتجويد أمام  مالئه، وخارج الفصل وخارج املدرسة، 

 فهذا مما ُيثبت األحكام التجويدية والتحفيظ. 
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 :طرق اإلشرا: على احللقات القرآنية-24

وقال  {علمه البيان  -ن خلق اإلنسا -علم القرآن  -الرمحن }قال اهلل تعاىل:  

: ) خريكم من تعلم القرآن وعلمه (، وقال: ) اقرؤوا -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه (، فهذه النصوص الربانية والتوجيهات 

لقات النبوية الكريمة مشع نور وداللة تسري عليها العملية الرتبوية والتعليمية يف ح

القرآن، فتعلم القرآن الكريم وفهم معانيه وتدبره وحفظه والعمل به هي طريقة سلفنا 

الصالح رضوان اهلل عليهم قال عبد الرمحن السلمي ريض اهلل عنه: كان الذين يعلموننا 

القرآن يقولون: كنا ال نتجاو  عرش آيات حتى نتعلمهن ونعمل هبن فتعلمنا العلم 

اإلرشاف يف حلقات القرآن الكريم مهم جدا وله أثره الكبري يف والعمل مجيعا، فنظام 

توجيه وتنظيم التعليم والتحفيظ فاملرشف أو املوجه حلقة وصل وتنسيق بني إدارة 

بالعملية التعليمية يف  اجلمعية ومعلم احللقة فمنه التوجيهات والتعليامت التي ترتقي

 احللقة. 

 عنارص البحث:

 :الرتبوي وأدهميتهاألول: مفهوم اإلشرا:  

اإلرشاف الرتبوي هو نشاط يعمل عىل الرفع من كفاءة املدرسني وحتسني طرقهم 

بني املرشف واملعلم مع االهتامم  لووسائلهم يف التعامل والتعليم يف جو من التقدير املتباد

 بحاجات املعلم وحتقيق أهداف املؤسسة من إقامة احللقات عىل السواء.
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 ف الرتبوي يف اجلوانب التالية:وتتمثل أمهية اإلرشا

 املعلومات وغرس الكريم القرآن حتفيظ جمرد تعد مل املدرسني مهمة إن –أ 

يف نفوس التالميذ وتربيتهم عىل  اإلسالمية القيم بغرس مطالبون هم بل فحسب

العمل هبا مما جيعل كثريا من املدرسني حمتاجني إىل اإلرشاف الرتبوي ملساعدهتم 

 عىل القيام بتلك املهمة بالصورة املطلوبة. 

 جمال دخلوا قد متداخلة كثرية لظروف نظرا املدرسني من كثريا إن –ب 

غال به مما جعل اإلرشاف لالشت يؤهلوا ومل أصوله يعرفون ال وهم التدريس

 والتوجيه ملثل هؤالء رضوريًا إذ هو باب من أبواب التناصح املأمور به رشعًا. 

 للمواقف نظرا عليه ويرشف ويرشده يوجهه من إىل املدرس احتياج –جـ 

 إىل باستمرار التدريس وطرق الرتبية علامء ووصول يواجهها التي املتغرية الكثرية

 ووسائل التعليم.  التدريس طرق يف جديد

 التعامل وأساليب التدريس طرق املدرس إتقان عىل يساعد اإلرشاف –د 

 إىل حلقة من والرتبوية التدريسية واملهارات اخلربات نقل عىل ويعمل التالميذ مع

 . أخرى

 والرتاخي الكسل عنها ويطرد والتعليمية الرتبوية العملية ينشط اإلرشاف –هـ 

 دد حياهتا. وجي يطورها بام ويمدها

 :الثاني: أدهدا: اإلشرا: الرتبوي 

 الدور وإدراكهم احللقات إقامة من اجلمعية ألهداف املدرسني استيعاب –أ 

 .حتقيقها يف به يقوموا أن يمكن الذي
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 يف تواجههم التي واملشاكل الطالب بحاجات املدرسني تعريف –ب 

ن من جهد لتلبية تلك يستطيعو ملا بذزهم عىل والعمل املختلفة العمر مراحل

 احلاجات وحل تلك املشكالت.

 من كل بني العالقة وأوارص اإليامنية األخوة روابط تقوية عىل العمل –جـ 

 سالمة عىل حيافظ بام احللقة وجمتمع والطالب واملدرسني واإلرشاف اجلمعية إدارة

 .اجلمعية أهداف وحيقق الصدر

وتشجيعها وحفزهم للتألق  املدرسني لدى القدرة نواحي اكتشاف –د 

مساعدهتم يف حلها وجتاو  واإلبداع واكتشاف نواحي الضعف والقصور والقيام ب

 التي تعرتضهم يف أداء مهامهم بالصورة املطلوبة. العقبات

 الظروف ظل يف اجلمعية ألهداف حتقيقها ومدى احللقات نتائج تقويم –هـ 

 البرشية والرتبوية.و ملاديةا اجلمعية وإمكانات املتاحة البيئية

 الطرق واستخدام السليمة والربامج اخلطط وضع يف املدرسني مساعدة –و 

 بام تزويدهم عىل والعمل والرتبوي التعليمي بالنشاط املتعلقة املجدية والوسائل

 .ذلك يف نافعة أمور من يستجد

 :الثالث: أساليب اإلشرا: على احللقات 

تتعدد أساليب اإلرشاف وتتشعب عىل حسب ما تتطلبه احلاجة واملواقف 

التعليمية املختلفة وذلك هيدف الوصول إىل حتقيق أهداف اجلمعية املنشودة من 

 إقامة حلقات حتفيظ القرآن الكريم ومن تلك األساليب ما ييل:
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 األسلوب األول: اللقاءات الفردية واجلامعية: 

درسني بشكل فردي أو مجاعي بصفة دورية قبل أو بعد إن اجتامع املرشف بامل

 يارته ألحدهم يف احللقة من األساليب التي عىل املرشف القيام هبا ولكن جيب 

عليه أن يسعى إىل إفهاهم أنه وإياهم رشكاء معُا يف املسؤولية عن النجاح 

يته واإلخفاق وأن ال يعاملهم معاملة صاحب العمل للعامل سعيا إىل إظهار شخص

لآلخرين بل عليه أن يتوخى استاملة قلب كل مدرس ليتحمس للعمل معه يف 

 تعاون مستمر ويمكن أن يتم يف تلك االجتامعات ما ييل: 

 مناقشة األمور التي هتم احللقة ومنها:

أهداف اجلمعية املنشودة من إقامة احللقات ومدى استيعاب املدرسني زها  -أ 

 بشكل جيد.

لوسائل التعليمية املستخدمة أو املقرتح استخدامها طرق التدريس وا -ب 

 من أجل الوصول إىل األفضل.

املشاكل التي تعرتض املدرس يف احللقة ومتنعه من القيام بدوره والسبل  -جـ

 الكفيلة بتالفيها أو التقليل من آثارها.

مناقشة األنشطة الرتبوية املختلفة التي تقيمها احللقة وتقويم نتائجها  -د

 ثم النظر يف االستمرار فيها أو تعديلها أو استبدازها.  ومن

نقل اخلربات واملهارات إىل املدرسني وتزويدهم بام يستجد يف الساحة من طرق 

 ووسائل تربوية جديدة.
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لتعرف عىل املدرسني شخصيًا ومهنيًا بشكل دقيق حيث يعرف عن طريق ا

لتي ترحيه واألمور التي تزعجه اللقاءات صفات املدرس الثابتة واملتغرية واألمور ا

 أثناء عمله.

 غرس ثقة املدرس بنفسه وطموحه بعد ثقته باهلل.

تشجيع املدرس عىل التعاون مع كافة األطراف التي يمكن أن تساعده يف 

 حتقيق األهداف املنشودة.

إ الة الشكوك وعوامل عدم الثقة بني املدرس واملرشف وتوضيح نقاط 

 واملرشف. الغموض سواء لدى املدرس

 

 األسلوب الثاين من أساليب اإلرشاف / زيارة احللقات:

 وهذا األسلوب له فوائد منها:

  عىل مدى مالءمتها  واالطالعمشاهدة الطرق والوسائل التعليمية عىل الطبيعة

 لتحقيق األهداف.

 .إدراك قدرات املدرس وحتديد ما يمكن تطويره من مواطن القوة لديه 

  يف تالميذه.مالحظة أثر املعلم 

 .التعرف عىل األنشطة الرتبوية التي تقيمها احللقة 

 .التعرف عىل شخصية املدرس وقدرته عىل إدارة احللقة 
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  .التعرف عىل مستويات الطالب ومدى انتظامهم يف احلفظ واملراجعة 

التعرف عىل كيفية ترتيب الطالب داخل احللقة ومدى مراعاة الصغر والكرب السن 

 ة.والفروق الفردي

 .التعرف عىل مدى استجابة املدرس ملقرتحات الطالب وتفاعله معهم 

 .التعرف عىل احتياجات احللقة من املصاحف واألجزاء 

 .العمل عىل تشجيع املعلم وحفز مهته عىل اإلبداع 

 .قياس مدى جتاوب املعلم وتنفيذه للتوجيهات الصادرة من اجلمعية 

  احللقة حسب احتياجاته واإلمكانات ترتيب أولويات عمل املرشف وواجباته جتاه

 .البرشية واملالية املتوفرة

  .العمل عىل ا دياد رصيد املرشف الرتبوي من اخلربة واملعرفة 

  التعرف عىل الظواهر والسلوكيات اجليدة والسيئة املتفشية يف أوساط الطلبة

 ومالحظة مدى التزامهم بالسلوك واألخالق اإلسالمية.

  الكفيلة بتعزيز اإلجيابيات والتخلص من السلبيات لدى كافة التفكري بأفضل السبل

 أطراف العملية التعليمية.

 وهناك أمور ينبغي للمرشف مراعاهتا عند زيارة احللقة منها ما ييل:

 حتديد ازهدف من الزيارة مسبقا وهتيئة الظروف املالئمة لتحقيق ذلك ازهدف. 

التنويع يف الزيارات من حيث علم املدرس هبا أو عدم علمه حيث يعلم مرة 

ويكون هدف الزيارة االطالع عىل احللقة يف أفضل حاالهتا باإلضافة إىل التوجيه 

حيث يتم الرتكيز عىل الطرق التدريسية والوسائل التعليمية املستخدمة ومرة أخرى 
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 سري احللقة من حيث الوقت ابتداء عىل االطالعتكون فيها الزيارة فجائية هبدف 

وانتهاء ومدى انتظام املدرس والطالب واستخدام دفرت املتابعة واكتشاف وضع 

 احللقة عىل الطبيعة بعيدا عن اإلعداد والتصنع. 

حيرص املرشف عىل أن يستقر يف ذهن املدرس أن  يارته له يف احللقة ليست 

هوين من شأن املدرس أمام طالبه وإنام إظهارا لالستعالء أو السلطة أو حماولة للت

هي وسيلة للتعاون عىل خدمة الطالب يف أحسن صورة ممكنة يستفيد منها املدرس 

بواسطتها من خربات املرشف وجتاربه ويقف هبا املرشف عىل الصورة احلقيقية ملا 

يبذله املدرس من جهود وما يستخدمه من طرق ووسائل لتحقيق األهداف وما 

سبيل ذلك من صعوبات ومشاكل ليعمال معا عىل الوصول بالعملية يصادفه يف 

 التعليمية إىل الصورة املرضية يف ظل الظروف واإلمكانات املتوافرة. 

البقاء يف احللقة الوقت الكايف لتحقيق ازهدف الذي جاء من أجله بحيث 

 يتأكد قبل املغادرة أنه قد حصل عىل معلومات كافية عام يريد. 

ة يف تسجيل امللحوظات أثناء الزيارة وتفضل ترك التسجيل إىل عدم اإلطال

ما بعد اخلروج من احللقة كام يفضل عدم اطالع املدرس عليها واالستعاضة عنها 

باملناقشة لإلجيابيات والسلبيات عىل السواء ويمكن بعد ذلك كتابة تقرير ال خيرج 

ستعني به عىل حتسني وضعه عام تم يف املناقشة كام يمكن اطالع املدرس عليه حتى ي

 . ..إن دعت احلاجة إىل ذلك.

عدم تنبيه املدرس إىل ما وقع فيه من تقصري أو خطأ أمام الطالب سواء كان 

يف املعلومات املقدمة أو يف إدارة احللقة وضبطها أو يف التعامل مع أحد الطالب 
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ملرشف ذلك نتيجة ترصف قام به وذلك حتى ال تتزعزع ثقة الطالب به وأن جيعل ا

 بينه وبني املدرس بعد الزيارة ليقوم املدرس بتصحيحها.

استامعه ألحد الطلبة واستئذانه عند إرادة احلديث  املدرس أثناء عدم مقاطعة

 أو القيام بنشاط. 

قبل مغادرة املرشف للحلقة ينبغي أن يلقي كلمة تشجيعا للمدرس اجليد 

 والطلبة املتفوقني.

زيارات أن يقوم بإلقاء بعض الكلامت التوجيهية جيسن باملرشف يف بعض ال

 .للطالب نظرا السترشافهم للسامع إىل توجيه من غري مدرسهم

 ة:يمن التجارب العملية الواقع

إنني عندما أقوم بزيارة احللقة أقوم بتقسيمها إىل جمموعتني أو ثال  حسب 

الدرس والسابقة زها كثافتها ويف كل  يارة أخترب جمموعة ويكون االختبار يف سورة 

باعتبارها جديدتني كام يكون االختبار يف املراجعة ويوضع لكل طالب من طالب 

املجموعة درجة ثم أقوم بعمل معدل ملجموع درجات الطالب يف ذلك االختبار 

 ليكون ذلك مستوى احللقة يف تلك الزيارة.

 

 األسلوب الثالث من أساليب اإلرشاف هو: دورات تدريبية:
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يمكن للمرشف بالتنسيق مع إدارة اجلمعية أن يقيم دورات تدريبية 

للمدرسني الذين حتت إرشافه هيدف إىل تعويض النقص املوجود يف إعداد 

املدرسني وتأهيلهم وإكساهبم لطرق ووسائل جديدة تساعدهم عىل القيام بدورهم 

تدريبية التعليمي والرتبوي بالشكل املطلوب ويمكن تقسيم برامج الدورات ال

 ملدريس حلقات حتفيظ القرآن الكريم إىل قسمني: قسم نظري وقسم تطبيقي. 

 أوالً: القسم النظري:

ويتم فيه استعراض أهداف احللقات والصفات الال م توافرها يف املدرس 

والكيفية املثىل إلدارة احللقة والتعامل مع الطالب داخلها والطرق املناسبة لتدريس 

ومراجعة يف بيئة احللقة وكيفية التأديب واملشاكل التي تعرتض  القرآن أداء وحفظا

املدرسني غالبا والوسائل املثىل لتقويم الطلبة يف احللقات مع احلديث عن املنهج 

النبوي يف التعليم والرتبية ومواقف السف يف تعلم القرآن وحفظه وأخالق أهل 

 أفضل.  القرآن وغري ذلك مما حيتاجه املدرس ألداء مهمته بشكل

 ثانيًا: القسم التطبيقي: 

ويتم فيه إقامة دروس مثالية يقوم هبا كبار املرشفني واملدرسني وحيرضها 

 اآلخرون لالستفادة.

 

 األسلوب الرابع: تبادل الزيارات بني املدرسني:

 وهذا له فوائد عدة منها: 
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االستفادة من طرق التدريس املختلفة وحتديد مدى نجاحها  -1

 اسب منها. واختبار ما ين

 تبادل اخلربات.  -2

 موا نة بني عمله وعمل غريه.  -3

استفادة املدرس من اآلخرين يف كيفية إدارة احللقة والتعامل مع  -4

 الطالب.

 غرس روح املنافسة الرشيفة بني األساتذة هبدف مضاعفة اجلهود. -5

 

 األسلوب اخلامس: النرشات التوجيهية: 

 وتتضمن ما ييل: 

خالصة بعض التجارب والنظريات التي اطلع عليها املرشف من  -6

 خالل قراءاته املتنوعة يف الكتب واملجالت التعليمية والرتبوية. 

طرح بعض املشكالت التعليمية والرتبوية التي تعرتض املدرسني  -7

يف احللقات واستعراض ظواهرها وأسباهبا وآثارها عىل مسرية 

 ا. العملية التعليمية وطرق عالجه

 نقل خربات تعليمية وتربوية شاهدها املوجه. -8

استعراض بعض األنشطة الرتبوية التي يمكن أن تقوم هبا احللقة  -9

 واستعراض فوائدها والطرق املثىل لتنفيذها. 
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سامء بعض الكتب الرتبوية احلديثة وأسامء املؤلفني والباحثني أ -11

 وأيرس الطرق للحصول عليها ونحو ذلك.

 لندوات واملحارضات:األسلوب السادس: ا

يمكن للمرشف أن ينظم للمدرسني التابعني إلرشافه بعض الندوات واملحارضات 

التي تستعرض اجلوانب املختلفة لتدريس القرآن الكريم يف احللقات قديام وحديثا وتطرح 

بعض املوضوعات التي حيتاج إليها املدرسون أثناء تدريسهم بشكل مبارش أو غري مبارش، 

ن استضافة بعض العلامء والدعاة املتخصصني يف الرتبية وطرق التدريس وعلم ومن املمك

النفس واالجتامع إللقاء تلك املحارضات كام يمكن إعداد جدول بموضوعات مقرتحة 

بالتنسيق مع املدرسني وتكليف من لديه القدرة منهم بإعداد بعض املوضوعات وإلقائها 

 عىل  مالئه ومن ثم يتم مناقشتها.

 

 سلوب السابع: البحوث الرتبوية: األ

وهذا أسلوب مهم يساعد عىل نمو املعلمني و يادة خرباهتم وذلك بأن 

يقرتح املرشف تدارك نواقص أو حل مشاكل متعلقة باحللقات ويطلب من بعض 

املدرسني البار ين الكتابة عنها إلفادة بقية املدرسني يف تالفيها وعالجها كام يمكن 

درسني الذي يوجد لدهيم قصور يف بعض اجلوانب التعليمية أن يطلب من بعض امل

والرتبوية كتابة بحو  يف املوضوعات التي تنقصهم يناقشون فيها أسباب حدو  

موضوع البحث ومظاهره وآثاره وسبل عالجه حيث من املتوقع أن ينتج عن ذلك 
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دفعهم لتصور جوانب قصورهم تلك والتفكري بعمق واالطالع عىل الكتابات 

والبحو  التعليمية والرتبوية التي عاجلتها مما سيكون له أفضل األثر يف حتسني 

 مسريهتم.

 

 : الرابع: دور املشر: يف الرقي مبستوى احللقة 

للمرشف دور مهم يف الرقي بمستوى احللقة ولكي يكون ناجحا يف هذا الدور 

 عليه أن يعمل عىل ما ييل: 

مساعدة املدرسني عىل فهم وظيفتهم وفضلها واإليامن هبا إيامنا يدفعهم إىل  

 اإلخالص يف أدائها وحيملهم عىل التفاين يف القيام هبا عىل خري وجه. 

 توثيق الصلة بني إدارة اجلمعية واملدرسني. 

 تو يع احللقات تو يعا حيدا يف املنطقة التي حتت إرشافه حسب احلاجة. 

 العجز املوجود يف عدد املصاحف والوسائل التعليمية املختلفة.التعرف عىل 

عقد اجتامعات باملدرسني التابعني إلرشافه دوريا بصورة فردية أو مجاعية وذلك 

 حسب األنسب من أجل مناقشة ما ييل: 

 طرق التدريس والوسائل التعليمية املستخدمة.  -. أ..

 لقة. األنشطة املختلفة التي تقوم هبا احل -. ب ..

التعاميم والتوجيهات الواردة للمدرسني من إدارة اجلمعية ومدى االلتزام هبا  -جـ

 .وتنفيذها
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العوائق التي تقف يف وجه حتقيق احللقات ألهداف اجلمعية وسبل تالفيها  -د

 ورفع نتائج تلك االجتامعات إلدارة اجلمعية لدارستها وتعميم واعتامد وما يناسب منها. 

تجد يف أمور التعليم ونرش ما يناسب التدريس يف احللقات بني متابعة ما يس

 املدرسني سواء كان ذلك عىل شكل توصيات أو نرشات أو حمارضات. 

 تقويم املدرسني والطلبة وكافة شؤون احللقة وكتابة تقرير عن ذلك. 

املدرس متابعة سري الدراسة يف احللقة من حيث االلتزام بالدوام ابتداء وانتهاء واستخدام 

لدفرت املتابعة ومدى انتظام الطالب يف الدراسة وحتسني مستواهم يف احلفظ وذلك عن 

 طريق االستامع إىل قراءاهتم ومناقشتهم.

التعرف عىل أساليب املدرسني يف رعاية الطلبة املتفوقني واملتعثرين يف احلفظ 

 واملراجعة وتقويمها والعمل عىل استبدال ما ال يناسب منها.

 املدرس البديل أثناء تغيب املدرس لظرف طارئ. تأمني

التنسيق مع إدارة اجلمعية لوضع بعض احلوافز حسب اإلمكان للمدرسني 

البار ين مع مالحظة أن يراعى يف اختيار اجلوائز ما ال يتعارض مع اإلخالص هلل تعاىل 

 وال يسبب احلساسية بني املدرسني.

كفاءة املدرسني وحتسني أدائهم التفكري يف الوسائل التي من شأهنا رفع 

وتنفيذ ما يمكن بع التشاور والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف إدارة اجلمعية 

ويتجىل دور املرشف الرتبوي يف الرقي بمستوى احللقة يف العمل عىل بناء جسور 

متينة من العالقات األخوية وتبادل الثقة بينه وبني العاملني يف إدارة اجلمعية 

احللقة وهيئة التدريس فهناك فئات كثرية يف املجتمع تكون احللقات بحاجة  وجمتمع
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إىل دعمها ومؤا رهتا ومن أبر  تلك الفئات: العلامء والدعاة وأئمة املساجد وأولياء 

أمور الطلبة والتجار واملورسون والوجهاء واملسؤولون وهنا يأيت دور املرشف 

ني يف االتصال بتلك الفئات وكسبها كممثل للجمعية يف جمتمع احللقة واملدرس

 ومن املمكن أن هيدف االتصال إىل ما ييل:

 تعريفهم برسالة احللقات وأهدافها وأنشطتها والدور املأمول منها.  -

 دعوهتم إىل دعم ومؤا رة احللقة وترغيبهم باألجر والثواب الذي سينازهم. 

دعم ومساندة احللقات تعريف كل فئة من تلك الفئات بالدور املأمول منها يف 

فمثال: العلامء والدعاة وأئمة املساجد مطلوب منهم: بيان فضل تعلم القرآن 

وتعليمه وحيث أبناء املجتمع عىل االلتحاق باحللقات، وأولياء أمور الطالب 

مطلوب منهم إرسال أوالدهم إىل احللقات للدراسة، والتجار املورسون مطلوب 

وتقديم اجلوائز للطلبة والدعم املادي، والوجهاء منهم توفري احتياجات احللقة 

واملسؤولون باإلضافة إىل مجيع الفئات السابقة مطلوب منهم محاية احللقات 

والدفاع عنها أمام بعض فئات املجتمع التي تعادي احللقات وتقف منها موقفا 

سيئا، هذا باإلضافة إىل حضور االحتفاالت والفعاليات املختلفة التي تقيمها 

 احللقات يف املنطقة.

 

 : اخلامس: مواصفات املشر: الناجح 

أن يكون رائده دائام اإلخالص هلل تعاىل واخلوف منه ومراقبته والعمل  أوالً:

 عىل حتقيق املصلحة العامة.
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 أن يعمل عىل تنمية معلوماته العلمية والرتبوية واإلدارية. ثانيًا:

أن تكون دوافعه أثناء قيامه باإلرشاف رفع مستوى املدرسني تعليام  ثالثًا:

وتربية وحتسني الطرق والوسائل املستخدمة وتكوين عالقات إنسانية جيدة مع 

املدرسني والطالب وجمتمع احللقة هبدف الوصول بالعملية التعليمية والرتبوية إىل 

وله صىل اهلل عليه وسلم: ) األفضل ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ورجاء الدخول يف ق

 خريكم من تعلم القرآن وعلمه (. 

أن يكون لدى املرشف استعداد ذايت ملزاولة مهنة اإلرشاف مثل: قوة  رابعًا:

الشخصية واإلرادة وسالمة الفكر وحضور الذهن وبعد النظر ورسعة البدهية 

 للترصف الرسيع واملناسب يف املواقف الطارئة. 

 علم بأصول التدريس ومهاراته وطرقه ووسائله ذا أن يكون عىل خامسًا:

 خربة فيه قادرًا عىل التفريق بني اجليد والرديء. 

الصرب والتدرج يف إصالح األخطاء بأن يعطي خططه إلصالح  سادسًا:

 اخلطأ وإحالل األفضل فرتات  منية كافية وذلك حتى تؤيت أكلها. 

ة والرتبوية يف احللقات نظرة شاملة فال سابعًا: أن تكون نظرته إىل العملية التعليمي

 يركز عىل جوانب ويرتك جوانب أخرى.

القيام بمراجعة وتقويم األعامل التي يقوم هبا ومدى حتقيقها ألهدافها  ثامنًا:

 بأقل جهد وكلفة. 
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العدل والرتفع عن األمور الشخصية وأن يكون املعيار يف تقويم  تاسعًا:

املدرسني ووسائلهم معيارًا موضوعيًا فال يغمط حق أحد أجاد عىل أساس شخيص 

 وال جيامل عىل حساب املصلحة العامة. 

املرونة يف التعامل مع تعليامت وتوجيهات اجلمعية واحلرص عىل  عارشًا:

 ط. تنفيذ جوهرها ال حروفها فق

: تقدير املدرسني والثقة يف قدراهتم والعمل عىل تنميتها والرغبة حادي عرش

يف التعامل معهم من منطلق املساواة ومن منطلق األخذ والعطاء دون جعل 

اختالف املراكز الوظيفية سببا يف التعايل عليهم مع القيام بتقدير اجلهود املبذولة 

 املستوى وسلوك طريق النجاح واألعامل احلسنة والتشجيع عىل التحسن يف

 واإلبداع.

*** 

 

 

 م"الرسول املعلِّ" تعليمطرق -25

 )صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم(

 

 (وأساليبه يف التعليم الرسول املعلم صىل اهلل عليه وسلم)تلخيص الكتاب: 

 ُغّدة عبد الفتاح أيبللشيخ: 

 

 :وسم معلِّامً نصُّ القرآن الكريم عىل كون الرسول صىل اهلل عليه 
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يِهْم }قال اهلل تعاىل:  نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ يِّنَي َرُسوالً مِّ ِذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ ُهَو ال 

بنٍِي(. وقال تعاىل: )َوَأْرَسْلنَاَك  ْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ ُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َوُيَعلِّ

لن اِس َبِشريًا }. وقال تعاىل: {اِس َرُسوالً َوَكَفى بِاهللِّ َشِهيداً لِلن   ًة لِّ َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِل  َكاف 

 .{َوَنِذيرًا َوَلكِن  َأْكَثَر الن اِس اَل َيْعَلُمونَ 

 

 :هاٍد بصريمعلِّمر إثباُت السنّة أنَّ الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

عن عبد اهلل بن َعْمرو ريض اهلل عنهام، قال: ))َخَرج رسول اهلل صىل اهلل عليه  ـ 1

وسلم ذاَت يوم من بعض ُحَجره، فدخَل املسجد، فإذا هو بَحْلَقتني: إحدامها َيقرؤون 

: كل  عىل خري، (ص)القرآن ويدعون اهلل تعاىل، واألخرى َيتعل مون وُيعلِّمون، فقال النبي 

مون لقرآن وَيْدعون اهلل، فإن شاء أعطاهم وإن شاء َمنَعهم، وهؤالء ُيعلِّ هؤالء يقرؤون ا

 وَيتعلمون، وإنام ُبِعثُت ُمعلِّاًم، َفَجَلَس معهم((.

يف قصة ُتيري النبي صىل اهلل عليه وسلم  وجاتِه الرشيفات ريض اهلل عنهن، ـ،  2

نه أن ال خُيرِبَ غريها أهنا اختارته، وقد َبدأ بعائشة منهن فاختاَرْته ريض اهلل عنها، وَرِغَبْت م

اًم  فقال زها عليه الصالة والسالم: ))إن  اهلل مل َيبعثني ُمَعنِّتًا وال ُمَتعنِّتًا، ولكن بعثني ُمعلِّ

ًا((.  ُمَيرسِّ

َلمي ريض اهلل عنه، قال: ))َبْينا أنا ُأصيّل مع رسول ـ  3 عن معاوية بن احَلَكم السُّ

لم، إذ َعَطس رجٌل من القوم، فقلُت: َيرمُحك اهلل، فَرماين القوم اهلل صىل اهلل عليه وس

 بأبصارهم!
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ي ؟! فجعلوا َيرضبون بأيدهيم عىل اهفقلُت: واُثْكَل ُأمِّ ! ما شأُنكم تنظرون إيل 

. تونني سَكتُّ  أفخاذهم، فلام رأيُتهم ُيصمِّ

اًم قبَله  فلام صىّل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َدعاين، فبأيب هو وُأّمي، ما رأيُت ُمعلِّ

، وال رضبني، وال َشَتمني، قال: إن  هذه وال بعَده أحسَن تعلياًم منه، فواهلل ما َكَهرين

 الصالة ال َيْصُلُح فيها يشء من كالم الناس، إنام هو التسبيح، والتكبري، وقراءة القرآن((.

 

 :ليميةشهادة التاريخ بكامل شخصية الرسول صىل اهلل عليه وسلم التع

وكذلك أثبَت التاريخ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان معلِّاًم وأي  معلم؟ 

فنظرًة يسريًة إىل ما كانت عليه البرشية قبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وإىل ما آَلْت 

 إليه البرشّية بعد رسالته، ُتعطينا أوضَح شاهٍد ودليٍل عىل ثبوت ذلك.

ج املعلِّمة ازهادية من النوع اإلنساين، التي شاهدهتا البرشية بعد وإذا الحظنا النامذ

الرسول املعلِّم صىل اهلل عليه وسلم رأيناها تدلُّ أقوى الداللة عىل ِعظم هذا املعلِّم املريّب 

الكبري، الذي َتتقارَصُ أماَمه أسامء كلِّ الكبار الذين ُعِرفوا وُذكروا يف عامَل التعليم والرتبية 

 خيِهام.وتار

ج عىل يديه عدٌد أوَفُر وأهدى من هذا الرسول الكريم،  فأيُّ معلِّم من املرّبني ُتر 

ج به هؤالء األصحاُب واألتباع؟ فكيف كانوا قبَله؟ وكيف صاروا بعده؟! إن  الذي ُتر 

كل واحد من هؤالء األصحاب دليٌل ناطق عىل ِعَظم هذا املعلِّم املريّب الفريد األوحد. 

رنا بكلمٍة طيبٍة جّدًا لبعض اجلَهابذة األصوليني، يقول فيها: لو مل يكن لرسول وهذا  ُيذكِّ

 ، َلَكَفْوه إلثبات نبوته.(أصحاَبه  ) متعلميه اهلل صىل اهلل عليه وسلم معجزٌة إال



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 248 

 

 

ه صىل اهلل عليه وسلم عىل حمِو العامّية وحتذيُره  :من الفتور يف التعليم والتعلُّم َحضُّ

َج عىل يديه صىل اهلل عليه وسلم هذا العدُد اجلمُّ الغفرُي من وال غراب ة أن َيتخر 

الناس، يف فرتة وجيزٍة من الزمن، فإنه قد َسَلك هبم ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ مسلَك التعليم 

هم عىل ذلك وَنَدهَبم إليه، وح رهم اجلاَمعي املسَتنَْفر، وَدَفَعُهم إىل حمِْو العامّيِة َدْفعًا، وَحض  ذ 

هون يف  ون العلم، ويتفق  من الُفتور فيه حتذيرًا شديدًا. ولذلك أقبل أولئك الناس َيتلق 

الدين، وُيعلِّم بعضهم بعضًا، ويتعل م بعضهم من بعض، حتى أ الوا العامّية عنهم يف 

 وقٍت قصري عاجل.

 عليه عن عبد الرمحن بن أبزى ريض اهلل عنه قال: ))َخَطب رسول اهلل صىل اهللـ  4

وسلم ذاَت يوم، فحِمَد اهلل وأثنى عليه، ثم ذكر طوائف من املسلمني فأثنى عليهم خريًا، 

هون جرياهَنم؟! وال ُيعلِّموهنم؟! وال ُيَفطِّنوهن ؟! وال مثم قال: ما باُل أقواٍم ال ُيَفق 

هون؟! وال ؟!. وما بال أقوام ال يتعل مون من جرياهِنم؟! والمَيأُمروهنم؟! وال َينَْهْوهَن   يتفق 

هوهنم، وُيفطِّنوهنم، ويأُمروهنم، وينهوهنم.  يتفط نون؟!. واهللِ لُيعلَِّمن  قوٌم جرياهنم، وُيفقِّ

هون، ويتفط نون، أو  ألُعاِجَلن هم  العقوبة يف الدنيا. وليتعل من  قوٌم من جرياهنم، ويتفق 

؟ قالوا: نراه عنى األشعرّيني، ثم نزل فدخل بيته، فقال قوم: من ترْوَنه عنى هبؤالء

هم قوٌم فقهاء، وزهم جرياٌن ُجفاٌة من أهِل املياِه واألعراب. فبلغ ذلك األشعريني، فاَتْوا 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اهلل، ذكرت قومًا بخري، وذكرتنا برش، فام 

 باُلنا؟
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نُ  َهن  قوم جرياهنم، ولُيفطِّ م، وليتعل َمن  قوٌم فقال: َلُيَفقِّ م، ولينَْهُوهن  ن هم، ولَيأُمروهن 

هون، ويتفط نون، أو  ألُعاِجَلن هم  العقوبة يف الدنيا. من جرياهنم، ويتفق 

عليهم، فأعادوا قوزهم: أُنَفطُِّن  رسول اهلل أُنَفطُِّن غرينا؟ فأعاد قوَله فقالوا: يا

 غرينا؟ فقال ذلك أيضًا.

هوهم، وُيعلِّموهم وُيفطِّنوهم.سنًة، فأمهَلهم فقالوا: أمِهلنا س  نة لُيفقِّ

ِذيَن َكَفُروْا ِمن َبنِي  ثم قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذه اآلية: )ُلِعَن ال 

َكاُنواْ  اِئيَل َعىَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصوا و  َيْعَتُدوَن َكاُنوْا الَ  إرِْسَ

نَكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن(. وقال شيخنا وأستاذنا العالمة اجلليل  َيَتنَاَهْوَن َعن مُّ

مصطفى الزرقا حفظه اهلل تعاىل يف كتابه العظيم ))املدخل الفقهي العام((، تعليقًا عىل هذا 

ف العظيم يف اعتبار التقصري يف التعليم والتعلُّم احلديث الرشيف ما ييل: ))إّن هذا املوق

جريمًة اجتامعية، يستحق مرتكُبها العقوبة الدنيوية: موقٌف مل َيْرِو التاريخ له مثياًل يف 

و استحقاِق العقوبِة  وال بعده. ويدخل يف ارتكاب املنَكر )ص(تقديس العلم، قبَل النبي 

 م. فإن  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:التعزيريِة عليه إمهاُل  التعليم والتعلُّ 

))َطَلُب العلم فريضة عىل كل مسلم((. ولفُظ )املسلم( هنا: َيشَمُل الرجَل ـ  5

 واملرأة، ألن احلكَم َمنُوط بصفٍة مشرتكٍة هي اإلسالم((. انتهى كالُم شيخنا.

ُل كلمٍة من كتابه نزلت تقول:  ِذي  اْقَرأْ }وال َجْهَل يف اإلسالم الذي أو  بِاْسِم َربَِّك ال 

نَساَن َما مَلْ  ِذي َعل َم بِاْلَقَلِم َعل َم اإْلِ نَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ال  َخَلَق َخَلَق اإْلِ

 .{َيْعَلمْ 
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 كامالته صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم:

صىل اهلل عليه وسلم يف ال تتسُع هذه الصفحات ألكثر من ان َنُمر  ببعض أساليبه 

 التثقيف والتعليم.

قد منحه اهلل تعاىل العلَم الذي ال ُيدانيه أحٌد، وأتم  عليه النعمة بام آتاه من شخصيٍة 

ْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهلّلِ }َفّذة جامعٍة فريدة، وامتن  عليه بقوله سبحانه:  َوَعل َمَك َما مَل

 .{َعَلْيَك َعظِيامً 

فنهض صىل اهلل عليه وسلم َينرُشُ العلم يف الناس وُيذيعه بينهم، يف مَجال بيانه، 

وَفصاحة لسانه، وَنصاعِة منطقه، وحالوة أسلوبه، وُلطِف إشارته، وإرشاق روحه، 

تِه، وعظيم انتباهه، وُسموِّ ذكائه،  ورحابة صدره، وِرّقة قلبه، وَوْفرِة َحنانه، وَحكيم ِشد 

 وكثرِي ِرْفِقه بالناس، حتى قال صىل اهلل عليه وسلم: ))إنام ُبعثُت ُمعلِّاًم((. وبالِغ عنايته،

 

 :حتذيُره صىل اهلل عليه وسلم من العلم الذي ال ينفع

وقبَل الدخول يف بيان أساليبه يف التعليم، أرى من املناسب أن أذكر كلمًة وجيزة يف 

 ي ال ينفع.َحَذِر هذا املعلِّم الكريم وحتذيره من العلم الذ

 صىل اهلل عليه وسلمعن  يد بن أرقم ريض اهلل عنه قال: ))كان رسول اهلل ـ  6

يقول: اللهم  إين أعوذ بك من علٍم ال ينفع، ومن قلٍب ال خيشع، ومن نفٍس ال تشبع، ومن 

 دعوٍة ال ُيستجاب زها((.
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اًم بحالِِه وَمقالِه مجي عًا، فهذا الدعاء منه وقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معلِّ

تعليٌم للعامِلِ واملتعلِّم مجيعًا أن ال َيتعل موا أو ُيعلِّموا إال ما فيه نفٌع بميزان الرشع احلنيف 

 األغّر.

 

 :كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية

لقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من الرأفة والرمحة، وَتْرِك الَعنَِت وُحّب 

فق باملتعلِّم، واحِلرِص عليه، وَبْذِل العلم واخلري له يف كل وقت ومناسبة: الُيرس،  والرِّ

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه  باملكان األسمى واخلُُلِق األعىل قال اهلل تعاىل: )َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيٌم(. َما َعنِتُّمْ   َحِريٌص َعَلْيُكم بِاملُْْؤِمننَِي َرُؤوٌف ر 

عن مالك بن احُلَوير  ريض اهلل عنه، قال: ))َأَتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ـ 7

وسلم ونحن َشَبَبٌة ُمَتقاربون، فأقمنا عنده ِعرشين ليلة، وكان رسول اهلل َرحياًم َرفيقًا، فلام 

 َظن  أّنا قد اشَتْقنا َأهلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه، قال: ارجعوا إىل أهليكم،

فأقيموا فيهم، وعلِّموهم وُمروهم، وصّلوا كام رأيتموين أصيّل، فإذا حرضْت الصالة، 

كم أكربكم((.  فلُيَؤذِّن لكم أحُدكم، وْلَيؤم 

ُد  ـ 8 عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: ))ما كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيرْسُ

ِدكم هذا ٍ َفْصل، حي كرَسْ  فظه من جلس إليه((.ولكن كان يتكلم بكالٍم بنيِّ

ُيعيُد الكلمة ثالثًا لُِتعَقَل (ص )عن أنس ريض اهلل عنه قال: ))كان رسول اهلل ـ 9

 عنه((.
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عن احلََسن بن عيل ريض اهلل عنهام، قال: سألُت خايل ِهنَْد بن أيب هالة، وكان ـ 11

قال: ))كان ، فقلُت: ِصْف يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ف(ص)َوّصافًا لرسول اهلل 

ْكت، ال يتكلم يف  رسول اهلل ُمتواِصَل األحزان، دائَم الِفكرة، ليست له راحة، طويَل الس 

وخيتُِمه باسم اهلل تعاىل، ويتكل م بجوامع الَكلِم، كالُمه َفْصل، ال  غري حاجة، َيفَتتُِح الكالم

 ُفضوَل وال تقصري.

ن َدق ْت، ال َيُذم  منها شيئًا، غرَي أنه مل يكن ، ُيعظُِّم النِّعمَة وإنيليس باجلايف وال املَه

َي احلقُّ مل َيُقْم لغضبه  َيُذمُّ َذواقًا وال َيمَدُحه، وال ُتغِضُبه الدنيا وال ما كان زها، فإذا ُتعدِّ

ه كلِّها، وإذا أشار  يشٌء حتى ينترص له، وال َيغَضُب لنفسه وال ينترص زها. إذا أشاَر  بكفِّ

ب َقَلبها   ات صل هبا ورضب براحتِه الُيمنى َبطَن إهباِمه الُيرسى، وإذا  ، وإذ حتدّ َتعج 

م، َيْفرَتُّ عن مثل َحبِّ  ِه الت بسُّ
غِضب أعرَض وأشاح، وإذا فِرح غض  طْرَفه، ُجلُّ َضِحكِ

 الغامم((.

عن احلسن بن عيل، قال: قال احلُسني بن عيل: سألُت أيب ـ عيل بن أيب طالب ـ  ـ 11

ة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف ُجلساِئه فقال: ))كان رسول اهلل صىل اهلل عليه عن سري

، وال غليظ، وال َصّخاب، وال  وسلم داِئم البرِْش، َسْهَل اخلُُلق، لنيِّ اجلانب، ليس بَفظٍّ

فيه. وال َعّياب، وال َمّداح، يتغاَفُل عام ال يشتهي، وال ُيْؤِيُس منه راِجَيُه، وال خُييُب  َفّحاش

، وما ال يعنيه. وترك الناس من ثال : كان ال يُذمُّ رقد َتَرَك نفسه من ثال : املِراء، واإلكثا

أحدًا وال َيعيُبه، وال يطُلُب َعْوَرَته، وال يتكل م إالّ فيام َرجا ثوابه. وإذا تكل م أطَرَق 

عون عنده احلديث، من ُجلساؤه، كأن ام عىل رؤوسهم الط رُي، فإذا سكَت تكل موا، ال يتنا 
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زِهم يضحُك مما يضحكون،  تكل م عنده أنصتوا حتى َيفُرغ. حديُثهم عنده حديث أو 

بون منه. ُب مما يتعج   ويتعج 

ويصرِب للغريب عىل اجلَْفَوِة يف َمنْطِِقه وَمْسأَلتِه، حتى إْن كان أصحاُبه لَيستجلبوهنم. 

 ويقول: إذا رأيتم

، وال يقطع عىل أحد ئال َيقَبُل الثناء إالّ من ُمكافدوه، وطالَب حاجٍة يطُلبها فاْرفِ 

 حديثه حتى جيور، فيقطُعه بنهٍي أو قيام((.

ه من  وكان صىل اهلل عليه وسلم ُيعطي كل واحد من ُجلسائه وأصحابه حق 

 .)ص(االلتفات إليه والعناية به، حتى يُظن  كل واحد منهم أنه أحبُّ الناس إىل رسول اهلل

عيل ريض اهلل عنه يف وصفه ملجلس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قال:  نعـ  12

 ))كان ُيعطي كل ُجلساِئه بنصيبه، ال حيسب جليسه أن  أحدًا أكرم عليه منه((.

وكان صىل اهلل عليه وسلم أَتم  ما يكون تواُضعًا للمتعلِّم والسائل املستفيد 

 والضعيف الَفْهم.

َعَدوي ريض اهلل عنه قال: ))انتَهْيُت إىل النبي صىل اهلل عليه عن أيب ِرفاعة ال ـ  13

وسلم وهو خَيُطُب، قال: فقلُت: يا رسول اهلل، رجٌل غريٌب جاء يسأل عن دينِه، ال يدري 

 ما دينُه.

، فُأيت  قال: فأقبَل عيل  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وترك ُخطبَته حتى انتهى إيل 

وائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجعل بُكريسٍّ َحِسْبُت ق

 ُيعلُِّمني مما عل مه اهلل، ثم أتى ُخطبته فأتم  آِخره((.
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أنس بن مالك ريض اهلل عنه يقول: ))بينام نحن ُجلوٌس يف املسجد، دخل  عنـ  14

ُكم حممٌد؟ ـ والنبي صىل اهلل رجٌل عىل مَجٍَل فأناَخه يف املسجد، ثم َعَقَلُه، ثم قال زهم:  أيُّ

 فقلنا: هذا الرجل األبيض امُلت كِىُء.  بني َظْهراَنْيهم ٌئ كِ عليه وسلم ُمت  

: قد أجبُتك، فقال له (ص)فقال له الرجل: يا ابن عبد املط لب، فقال له النبي 

ٌد عليك يف املسألة، فال جَتِدن  عيل   ، فقال: سْل كيف نفِس الرجل: يا حممد، إين سائُلك وُمشدِّ

 ما بدا لك.

فقال: أسألك بربِّك وربِّ من قْبلك، آهلل أرسَلك إىل الناس كلِّهم؟ فقال: اللهم  

نعم. قال: فأنشُدك باهلل، آهلل أمرك أن ُنصيّل الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة؟ قال: 

 اللهم نعم.

السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: قال: فَأنُشُدك باهلل، آهلل أمرك أن نصوم هذا الشهر من 

من أغنيائنا فَتْقِسَمها عىل ُفقرائنا؟ فقال النبي  فأنشُدك باهلل، آهلل أمرك أن تأخذ هذه الصدقة

 صىل اهلل عليه وسلم: اللهم  نعم.

فقال الرجل: آمنُت بام جئَت به، وانا رسوُل من ورائي من قومي، وانا ِضامُم بُن 

 (َبْكٍر(ثعَلبة، أخو بني سعد بِن 

 يف وهو (ص)أيوب ريض اهلل عنه ))أن اعرابيًا عرَض لرسول اهلل  عن أيب-15

بني  بِخطاِم ناقتِه  سفر، فأخذ أو بِزماِمها، ثم قال: يا رسول اهلل أو يا حممد، أخربين بام ُيقرِّ

 من اجلنة وما ُيباعدين من النار.
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، ثم قال: لقد ُوفِّق أو لقد ثم نظر يف أصحابه قال: فكف  النبي صىل اهلل عليه وسلم

ُهدي، قال: كيف قلَت؟ قال: فأعاد، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: َتعُبُد اهلل ال ُترِشك به 

ِحم، َدْع الناقة((.  شيئًا، وُتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتِصُل الر 

ثه، قال: ))انطلقـ  16 ُت إىل الكوفة عن امُلغرية بن عبد اهلل الَيْشُكري أن  أباه حد 

فدخلُت املسجد، فإذا رجٌل من َقْيس يقاُل له ابن امُلنَتِفق، وهو يقول: ُوِصف يل رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم، فطلبُته، فلقيُته بعَرفات، فزامحُت عليه، فقيل يل: إليك عنه، فقال: 

خذُت بِخطاِم راحلتِه َدعوا الرجَل، َأَرٌب ما َلُه، قال: فزامحُت عليه حتى َخَلْصُت إليه، فأ

.  فام ِغرَي عيل 

ـ ثم قلُت ـ: شيئني أسأُلك عنهام: ما ُينْجني من النار؟ وما ُيدخلني اجلنة؟ قال: 

فنَظر إىل السامء، ثم أقبل عيل  بوجِهِه الكريم، فقال: لئن كنَت أوجْزَت املسألة لقد أعَظْمَت 

: لَت، فاْعِقْل عيل   وطو 

به شيئًا، وَأِقْم الصالة املكتوبة، وأدِّ الزكاة املفروضة، وُصْم اعُبْد اهلل ال ُترِشك 

 رمضان.

عن أنس ريض اهلل عنه: ))أن  امرأًة كان يف عقلِها يشء، فقالت: يا رسول اهلل  ـ  17

كَ  ِت حتى أقيض لِك حاجتك، ئشك إن  يل إليك حاجة، فقال: يا ُأم  فالن، انظري أي  السِّ

ُرق، حتى َفَرَغْت من حاجتها((. ويف رواية أيب داود: ))فجلَست فخال معها يف بعض الطُّ 

 فجلس النبي صىل اهلل عليه وسلم إليها حتى قضْت حاجتها((.

 

 طرقه وأساليبه صلى اهلل عليه وسلم يف التعليم:
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بعد هذا الَعْرض املوَجز عن شخصيِة الرسول املعلِّم صىل اهلل عليه وسلم وذاتِِه 

إىل َعْرِض مجلٍة كبرية من )أساليبه يف التعليم( وَسديِد إرشاداتِه وتوجيهه، ، ..الرشيفة.

نِّة املطهرة املعتمدة، فأقول:  مستقاًة من كتب السُّ

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خيتار يف تعليمه من األساليب أحسنَها 

ها تثبيتًا للعلم يف وأفَضَلها، وَأْوَقَعها يف نفِس املخاطب وأقرهَبا إىل فهمه وعقلِه ، وأشد 

 ذهن املخاطب، وأكثرها ُمساَعدًة عىل إيضاحه له.

نّة وقرأها بإمعان رأى أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان  ومن َدَرس ُكُتب السُّ

ن احلديث ألصحابه ألوانًا كثرية  ُيلوِّ

 فكان تارًة يكون سائالً 

 وتارًة يكون جُميباً  

 بَقْدِر ُسؤالِه وتارًة جُييُب السائَل  

 وتارًة َيزيُده عىل ما سأل 

 وتارًة َيرِضُب املثَل ملا ُيريد تعليَمه

 وتارًة ُيصِحُب كالَمه الَقَسَم باهلل تعاىل 

 وتارًة َيْلِفُت السائَل عن ُسؤاله حلكمٍة بالغٍة منه صىل اهلل عليه وسلم 

 وتارًة ُيعلِّم بطريق الكتابة 

ْسم   وتارًة بطريق الر 

 وتارًة بطريق التشبيه أو الترصيح

 وتارًة بطريق اإلهبام أو التلويح. 
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 وكان صىل اهلل عليه وسلم تارًة يوِرُد الشبهة لَيذُكَر جواهَبا

 وتارة َيسُلُك سبيل امُلداعبة وامُلحاجاِة فيام ُيعلُِّمه

ُد ملا َيشاُء تعليَمه وبياَنه متهيدًا لطيفاً    وتارًة ُيمهِّ

 سبيَل امُلقاَيسِة بني األشياء وتارًة َيسُلُك  

 وتارًة ُيشرُي إىل ِعَللِها لِذكِر جواهِبا 

 وتارًة َيسأُل أصحاَبه وهو َيْعَلم ليْمَتِحنَهم بذلك 

 وتارًة َيسأزُهم لرُِيِشَدهم إىل موضع اجلواب 

ؤال   وتارة ُيلقي إليهم العلَم قبل السُّ

 ما حيتجن إليه من العلم وتارًة خَيُصُّ النساَء ببعض جمالسه ويعلمُهن   

غار   وتارًة ُيراعي حاَل من بحرضتِه من األطفال والصِّ

ُل إليهم بام ُيالقي طفولتهم وزَهَوهم الربيء   فَيتنز 

 إىل غري ذلك من ُفنون تعليِمه صىل اهلل عليه وسلم التي َسنَُمرُّ هبا. 

وغريها، من خالل وأسوق فيام ييل نامذَج كثريًة لألساليب والطرائق املذكورة 

رة، وما توفيقي إالّ باهلل عليه  نِة يف كتب السنة املطه  تعليامت النبي صىل اهلل عليه وسلم املدو 

 توكلُت وإليه أنيب.

 

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالسرية احلسنة واخللق العظيم1

وكان من أهم وأعظم وأبر  أساليبه صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم العمُل والتخلُّق 

بالسريِة احَلَسنة واخللِق العظيم، فكان صىل اهلل عليه وسلم إذا َأَمر بيشء َعِمل به أوالً ثم 
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ه تأّسى به الناس وعِملوا كام رَأْوه، وكان خُلُقه القرآن، فكان عىل اخلُُلق العظيم، وَجَعل

اهلل تعاىل أسوة حسنًة لعباِده، فقال َعز  من قائل: )لقد كان لكم يف رسول اهلل أْسَوٌة َحَسنٌَة 

فهو صىل اهلل عليه وسلم أسوٌة ألمتِه يف  1ملن كان َيْرجو اهللَ واليوَم اآلِخَر وذَكَر اهللَ كثريًا(

 أخالِقه وأفعالِه وأحوالِه.

ل أقوى وأوقُع يف النفس، وأعوُن عىل الفهم وال ريب أن التعليَم بالفعِل والَعمَ 

 واحلفِظ، وأْدعى إىل االقتداء والتأيّس.

وإْذ كان هذا األسلوب أبر  أساليبِه صىل اهلل عليه وسلم وأكثَرها استعامالً يف 

تعليامتِه، فأكتفي هنا بذكر نامذَج من تعليامتِه صىل اهلل عليه وسلم يف هذا األسلوب، إذ ال 

 تقصائها:سبيَل إىل اس

 

واللفظ ملسلم، عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه  8روى مسلم وأبو داود- 18

، بقال: ))أتانا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مسجدنا هذا، ويف يده ُعْرجوُن ابِن طا

ها بالُعْرجون.11فرأى يف ِقبلِة املسجد ُنخامةً   ، فحك 

                                                

1
 . 21اآلية ، ـ من سورة األحزاب  

8
يف كتاب  131: 1وأبو داود ، وقصة أيب الَيرَس( يف كتاب الزهد والرقائق )باب حديث جابر الطويل 136: 18ـ مسلم   

 . الصالة )باب كراهية الُبزاق يف املسجد(

11
 . وهي البلغم، البْزقة ُترُج من أقىص احلَْلق: ـ النخامة هي  
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، ثم قال: أيُّكم ااهلل عنه؟! قال: فَخَشْعن ثم أقبل علينا فقال: أيكم حيب أن ُيعِرَض 

حُيِبُّ أن ُيعِرَض اهلل عنه؟! قال: فخشعنا، ثم قال: أيكم حيب أن ُيعرض اهلل عنه؟ قلنا: ال 

نا يا رسول اهلل  .َأيُّ

، فال َيْبُصَقن  ِقَبَل هقال: فإن  أحدكم إذا قام يصيل، فإن اهلل تبارك وتعاىل ِقَبَل وجه

 يمينه، وْلَيبُصْق عن يساره حتَت ِرْجلِه الُيرسى، فإن َعِجَلْت به بادرة،وجهه، وال عن 

، ثم َطوى ثوَبه بعَضه عىل بعض ـ ويف رواية أيب داود: ووَضَع 1فْلَيُقْل بثوبه هكذا

، فجاء 3، فقام فتًى من احلّي َيشَتدُّ إىل أهلِه2ثوَبه عىل فيه ثم َدَلكه ـ. ثم قال: َأروين َعبرياً 

ثم  4يف راَحتِه، فأخذه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فجَعَله عىل رأِس الُعْرجون بَخلوٍق 

 .5َلَطَخ به عىل َأَثر النُّخامة

 قال جابر: فمن هنا َجعلُتم اخلَلوَق يف َمساِجدكم((.

واللفُظ  ملسلم، من حديث  7وروى مسلم، والرتمذي، والنسائي وابن ماَجهْ ـ 19

سليامن ابِن ُبَريدَة، عن أبيه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ))أن رجاًل سَأله عن وقت 

                                                

1
 . كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم، ـ أي فليفعل بثوبه هكذا  

2
 . اخلَلوُق اآليت ذكره بعد قليل ـ أنواٌع من الطيب جُتمع وُُتلط بالزعفرانوالَعبري ـ مثُله . ـ أي هاتوا يل عبرياً   

3
 . ـ أي يسعى ويعدو عدوًا شديداً   

4
 . ـ أي عىل رأس العود الذي كان بيده صىل اهلل عليه وسلم  

5
 . ـ أي مسَح به أثر النخامة لُيزيل الطيُِّب اخلبيَث   

7
، يف أول كتاب الصالة 112: 1والرتمذي ، وقات الصلوات اخلمسة(يف كتاب املساجد )باب أ 114: 5ـ مسلم   

 . يف أول كتاب الصالة 219: 1وابن ماَجْه ، يف كتاب املواقيت )أول وقت املغرب( 258: 1والنسائي 
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. فلاّم  الْت الشمُس أَمَر بالالً فأذ ن، ثم 8الصالة، فقال له: َصلِّ معنا هذين، يعني اليومني

بيضاُء َنقّية، ثم أمره فأقام املغرب أَمَره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العرص والشمس ُمرتفعٌة 

حني غابت الشمس، ثم أمره فأقام الِعشاء حني غاب الشفُق ثم أمره فأقام الفجَر حني 

 طَلع الفجُر.

، وصىّل 9فلام أن كان اليوم الثاين أمره فأْبَرَد بالظهِر، فأبَرَد هبا فأنَعَم أن ُيرِبد هبا

َرها فوَق  َفُق،  العرَص والشمُس ُمرَتِفعٌة، أخ  الذي كان، وصىّل املغرَب قبل أن َيغيَب الش 

وصىّل العشاَء بعد ما ذهب ثلُث الليِل، وصىّل الفجَر فأْسَفَر هبا. ثم قال: أين السائُل عن 

 وقت الصالة، فقال الرجُل: أنا يا رسول اهلل، قال: وقُت صالتِكِم بني ما رأيتم((.

واللفظ أليب داود، من حديث َعْمرو بن ، 11روى أبو داود والنسائي وابن ماجهـ 21

ه: ))أن  رجاًل أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل  ُشَعيب، عن أبيه، عن َجدِّ

 ؟12كيف الطُّهورُ 

يه ثالثًا، ثم غَسَل وجَهه   يف إناء، فَغَسل َكف 
ٍ
فَدعا رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم بامء

ثالثًا، ثم مَسَح برأِسه، فأدَخَل إصبَعْيه السّباَحَتنْيِ يف ُأُذَنْيه، ومسح ثالثًا، ثم غسل ِذراَعْيه 

بإهباَمْيه عىل ظاهر ُأُذَنيه، وبالسّباحتني باِطَن ُأذَنيه، ثم غسل ِرجَلْيه ثالثًا ثالثًا، ثم قال: 

 هكذا الُوضوء، فمن  اد عىل هذا أو َنَقص، فقد أساَء وَظَلم، أو َظَلم وأساء((.

                                                

8
 . وحيُصَل لك البياُن بالفعل، ـ أي لَتعِرف الوقَت َعَملّياً   

9
 . ـ أي فأطاَل اإلبراَد وأّخر الصالة  

11
 . 146: 1وابن ماجه ، 88: 1والنسائي ، يف كتاب الطهارة )باب الوضوء ثالثًا ثالثًا( 33: 1أبو داود ـ   

12
 ؟. ـ أي كيف الوضوء  
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عن ُمعاذ بن عبد الرمحن، أن ابَن أبان أخربه، قال: ))أتيُت  1وى البخاريور -21

عثامن بن َعّفان بَطهوٍر، وهو جالٌس عىل امَلقاِعد، فتوضأ فأحَسَن الوضوَء ثم قال: رأيُت 

أ وهو يف هذا املجلس، فأحَسَن الوضوَء ثم قال: من  النبي صىل اهلل عليه وسلم يتوض 

ُ  فيها نفَسه، ثم جلَس، ُغِفر توضأ مثَل هذا الوضوء ث م أتى املسِجَد وصىّل ركعتني ال حُيدِّ

وا(. م من ذنبه. قال وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: التغرَتّ  له ما َتقد 

ْوا َصالَته كلُّهم، ولَِيَتعل موها من  وقد صىّل مّرًة بالناس إمامًا، وهو عىل املِنْرَب، لرَِيَ

 اهلل عليه وسلم: أفعالِه وُمشاَهَدتِه صىل

، واللفظ للبخاري، عن َسْهل بن َسْعد الّساِعدي 4روى البخاري ومسلمـ  22

ريض اهلل عنه قال: ))رأيُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قام عىل املِنرب، فاسَتقَبَل الِقبلة، 

، وقاَم الناُس خْلَفه، فقرأ وركع، وركَع الناُس خلَفه، ثم رَفع رأَسه، ثم رَجَع  وَكرب 

الَقْهَقرى فسَجَد عىل األرض، ثم عاد إىل املِنرب، ثم قرأ، ثم َركع، ثم رَفع رأسه، ثم رجع 

القهقرى حتى سَجَد باألرض، فلام فَرَغ أقَبَل عىل الناس فقال: أهيا الناس، إنام َصنَْعُت 

 هذا لَِتْأمتّوا يب، ولَِتعل موا صاليت((.

من مس اللحم الن يِّىء وَغْسلِه( وابن ماجه وروى أبو داود يف )باب الوضوء ـ  23

ْلخ( ، واللفُظ البن ماجه، عن أيب سعيد اخلدريِّ ريض اهلل 7يف كتاب الذبائح )باب الس 

                                                

1
 . يا أهيا الناس إن وعد اهلل حق اآلية(: يف كتاب الرقاق )باب قول اهلل تعاىل، 213: 11ـ البخاري   

4
يف كتاب اجلمعة )باب  331: 2و، الة يف السطوح واملنرب واخلشب(يف كتاب الصالة )باب الص 419: 1ـ البخاري   

 . يف كتاب املساجد )باب جوا  اخلطوة واخلطوتني يف الصالة( 35: 5ومسلم ، اخلطبة عىل املنرب(

7
 . 1161: 2وابن ماجه ، 86: 1ـ أبو داود   



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 262 

 

تعاىل عنه ))أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َمر  بُغالٍم َيسُلُخ شاًة، فقال له رسول اهلل 

دَخَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيَده بني صىل اهلل عليه وسلم: َتنَح  حتى أرَيك، فأ

اجِلْلِد والل حم، فَدَحس هبا حتى َتواَرْت إىل اإلبط. وقال: يا غالُم هكذا فاْسُلخ، ثم َمىض 

 وصىّل للناس ومل يتوضأ((.

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم الرشائَع بالتدريج 2

، وكان صىل اهلل عليه وسلم ُيراعي التدريَج يف ال ُم األهم  فاألهم  تعليم، فكان يقدِّ

 وُيعلُِّم شيئًا فشيئًا َنْجاًم نجاًم، ليكون أقرَب َتناوالً، وأثبَت عىل الُفؤاد حفظًا وفهاًم.

عن ُجنَْدب بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه قال: ))ُكنّا مع  1روى ابُن ماجهـ  24

يامن قبل أن نتعل م القرآن، ثم تعل منا ، فتعل منا اإل2، ونحن فِْتيان َحزاِورة(ص)النبي 

 القرآن، فا َدْدنا به إيامنًا((.

، واللفظ له، عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام: 3وروى البخاري ومسلمـ  25

))أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث ُمعاذًا إىل اليمن، فقال: إنك ستأيت قومًا من اهل 

الكتاب، فادُعهم إىل شهادة أْن ال إله إالّ اهلل وأين رسوُل اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك 

دُّ عىل ُفقراِئهم، فإن هم فأْعلِْمُهم أن اهلل افرَتَض عليهم صدقًة، ُتؤ َخذ من أغنياِئهم فرُتَ

أطاعوا لذلك فإياك وَكراِئَم أموازِهم، وات ق دعوَة امَلظلوِم، فإنه ليس بينها وبني اهلل 

 حجاب((.

                                                

1
مة )باب يف اإليامن( 23: 1ـ     . يف املقدِّ

2
ر    . وهو الذي قاَرَب البلوغ، ـ حزاورة مجُع َحْزَوٍر وَحَزو 

3
 . يف كتاب اإليامن 196: 1ومسلم ، (... يف كتاب الزكاة )باب أخذ الصدقة من األغنياء 357: 3ـ البخاري   
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عن حممد بن ُفَضيٍل عن عطاء ـ هو ابُن  5وروى اإلمام أمحد يف ))مسنده((ـ  26

لَ السائب ـ، عن أيب  َثنا من كان ُيقِرُئنا من  ئمي املقرعبد الرمحن ـ هو السُّ ـ قال: ))َحد 

أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنم كانوا َيْقرَتئوَن من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 َعرْشَ آياٍت، فال يأخذون يف الَعرْشِ األُخرى حتى َيعَلموا ما يف هذه من العلم والعمل((.

عن ابن مسعود، قال: ))كان الرجل منا إذا  6وأخرج الط رَبي يف ))تفسريه((ـ  27

.))  تعل م عرَش آياٍت مل جُياِو ُهن  حتى َيعِرَف معانَيُهن  والَعَمل هِبن 

 

 :ـ ِرعايُته صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم االعتداَل والُبعَد عن اإلمالل 3

د أوقاَت أصحابه وأحوازَهم يف تذكري هم وتعليمهم، وكان صىل اهلل عليه وسلم يتعه 

 لئاّل َيَمّلوا، وكان ُيراعي يف ذلك الَقْصَد واالعتدال.

روى البخاري يف ))صحيحه(( يف كتاب العلم )باب ما كان النبي صىل اهلل ـ  28

زُهم باملوِعظِة والعلِم، كْي ال َينِْفروا(، ومسلم يف ))صحيحه(( يف )باب  عليه وسلم َيتَخو 

ُظ له، عن األعمش، عن َشقيٍق أيب وائل قال: ))ُكنّا ُجلوسًا واللف 7االقتصاد يف املوعظة(

ُرُه، فمر  بنا يزيُد بُن ُمعويَة الن َخعي، فقلنا: َأْعلِْمُه 
عند باِب عبِد اهلل ـ بن مسعوٍد ـ ننَتظِ

 ، فدَخَل عليه، فلم َيْلَبْث أن َخَرَج علينا عبُد اهلل، فقال: إين ُأخرَبُ بَمكانِكم فام8بَمكانِنا

                                                

5
 . 411: 5ـ   

6
 . 35: 1ـ   

7
 . 163: 17ومسلم ، 162: 1ـ البخاري   

8
 . ـ أي بَكْونِنا هنا بانتظاره  
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يمنَعني أن أخُرَج إليكم إالّ َكراِهيُة أن ُأِمل ُكم، إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان 

ُلنا آمِة علينا(. 9َيَتَخو   باملوِعظِة يف األيام خَمافَة الس 

وروى البخاري أيضًا يف كتاب العلم )باب من َجَعل ألهِل العلم أيامًا ـ  29

، عن منصوٍر عن شقيٍق أيب وائل قال: 1واللفُظ منهام معلومًة(، ومسلم يف الباب السابق،

ر الناس يف كلِّ مخيٍس، فقال له رجٌل: يا أبا عبد الرمحن ـ هذه كنيُة عبِد  ))كان عبُد اهلل ُيذكِّ

ثتنا كل  يوم، فقال: ما  اهلل بن مسعود ـ، إّنا ُنِحبُّ حديَثك وَنْشَتهيِه، ولَوِددنا أنك َحد 

ثَ  ُلُكم، باملَْوعظِة، كام كان النبي صىل اهلل َيمنُعني أن أَحدِّ كم إالّ كراهيُة أن ُأِمل ُكم، وإين أَُتو 

آمِة علينا((. ُلنا هبا خمافَة الس   عليه وسلم َيَتخو 

وروى البخاري ومسلم أيضًا، األوُل يف كتاب العلم، )باب ما كان النبي صىل ـ  31

زُهم باملوعظة كْي  ، عن أنس بن 3ال َينِْفروا(، والثاين يف كتاب اجلهاد اهلل عليه وسلم َيَتَخو 

وا وال  وا، وَبرشِّ وا وال ُتعرسِّ مالك ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))َيرسِّ

روا((.  ُتنفِّ

ولفُظ مسلم عن أيب موسى األشعري قال: ))كان رسول اهلل صىل اهلل عليه ـ  31

وا وال وسلم إذا َبَعث أحدًا من أصحابِ  روا، ويرسِّ وا، وال ُتنَفِّ ه يف بعض أمِرِه، قال: برشِّ

وا((.  ُتعرسِّ

                                                

9
ُدنا    . وال يفعل ذلك كل  يوٍم لئال َنَمل  ، فرُياعي أوقاَتنا وَيَتَطل ُب أحواَلنا التي َننَْشُط فيها للموعظةِ ، ـ أي كان َيَتَعه 

1
 . 164ـ  163: 17ومسلم  163: 1ـ البخاري   

3
ري )باب تأمرِي اإلمام  42: 12ومسلم  163: 1ـ البخاري    ووصي تِه إياهم ، األمراَء عىل الُبعو يف كتاب اجلهاد والسِّ

 . بآداب الغزو وغرِيها(
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 :ـ رعايُته صىل اهلل عليه وسلم الفروَق الفردية يف املتعلمني 4

وكان صىل اهلل عليه وسلم شديَد املراعاة للفروِق الفردية بني املتعلِّمني من 

بقدِر َفْهِمه وبام ُيالِئُم منزلَته، وكان حُيافِظ  امُلخاَطبني والسائلني، فكان خُياطُِب كل  واحدٍ 

عىل ُقلوِب املبتدئني، فكان ال ُيعلُِّمهم ما ُيعلِّم املنتهني. وكان جييب كل  سائٍل عن سؤالِِه 

ه وُيناِسُب حاَله.  بام هَيُمُّ

روى البخاري يف كتاب العلم )باب من خص  بالعلم قومًا دون قوٍم كراهيَة ـ  32

واللفظ منهام، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه:  5فهموا(، ومسلم يف كتاب اإليامنأن ال يَ 

ْحِل ـ قال: يا ُمعاذ، قال:  ))أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم ـ وُمعاُذ بُن َجَبٍل َرديُفه عىل الر 

ال: يا ُمعاذ، َلب يك رسول اهلل وَسْعَدْيَك، قال: يا ُمعاذ: قال: َلب يك رسول اهلل وَسْعَدْيَك، ق

قال: َلب يك رسول اهلل وَسْعَدْيَك. قال: ما من َعْبٍد َيْشَهُد أن ال إله إالّ اهلل، وأن  حممدًا عبُدُه 

مه اهلل عىل النار، قال: يا رسول اهلل، أفال ُأخرُب به الناس  ورسوُله، ِصْدقًا من قلبِه إالّ َحر 

اًم(.فَيْسَتْبرِشوا؟ قال: ال، إذًا َيت كِلوا. و  أخرَبَ هبا ُمعاٌذ عند موتِه تأثُّ

عن عبد اهلل بن َعْمرو بن العاص قال:  2وروى اإلمام أمحد يف ))مسنده((ـ  33

))ُكنّا عند النبي صىل اهلل عليه وسلم، فجاء شاب  فقال: يا رسول اهلل، ُأَقبُِّل وأنا صائم؟ 

                                                

5
 . 241: 1ومسلم  227ـ  225: 1ـ البخاري   

2
وللحديث شاهد أيب هريرة عند أيب داود ، وهو حسُن احلديث عند بعض األئمة، ويف سنده ابُن زَهيعة. 251و  181: 2ـ   

 . 419: 2يف ))سننه(( 
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َظر بعُضنا إىل بعٍض، فقال رسول قال: ال، فجاء شيٌخ فقال: أقبِّل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنَ 

 اهلل صىل اهلل عليه وسلم: قد علمُت مِلَ َنَظر بعُضكم إىل بعض، إن الشيَخ َيملُِك نفَسه(.

عن عبد اهلل بِن َعْمرو قال: ))جاء رجٌل إىل النبي  4وروى البخاري ومسلمـ  34

صىل اهلل عليه وسلم َيستأِذُنه يف اجلهاد، فقال: أحي  والدك؟ قال: نعم، قال: ففيهام 

 فجاِهْد((.

عن عبد اهلل بن َعْمرو بن العاص قال: ))أقبَل رجٌل إىل نبي اهلل  6وروى مسلمٌ ـ  35

ىل ازهجرِة واجلهاِد أبتغي األجَر من اهلل، قال: فهل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: أبايعك ع

؟ قال: نعم، بل كالمها، قال: فَتبَتغي األجَر من اهلل؟ قال: نعم، قال:  من والَدْيَك أحٌد حي 

 فارِجْع إىل والَديَك فأحِسْن ُصحَبَتهام((.

ِة هذا مع ما ُعِرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من احلضِّ عىل اجلهاِد وازهجر

والرتغيِب فيهام، ولكنه صىل اهلل عليه وسلم الحَظ حاَل هذا الساِئل بخصوِصِه، فرأى بِر  

 الوالديِن أهم  وأفضَل يف حقه من اجلهاد.

واختالُف أجوبِة النبي صىل اهلل عليه وسلم الختالف أحواِل السائلني وُظروفِهم 

املختلِفُة ألناٍس َطَلبوا منه الوصيَة،  وُقْدراهِتم. ومن ذلك وصايا النبي صىل اهلل عليه وسلم

فأوىص كل  واحٍد بغري ما أوىص به األَخَر، ووجُه ذلك يرِجع إىل اختالف أحواِل الذين 

 سألوه الوصيَة.

                                                

4
يف كتاب الرب والصلة )باب بر  113: 16ومسلم ، تاب اجلهاد )باب اجلهاد بإذن األبوين(يف ك 141: 6ـ البخاري   

 . (... الوالدين

6
 . 114: 16ـ   
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عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال:  7روى اإلمام أمحد، واللفُظ له، والرتمذيـ  36

ثام كنَت، وأْتبِْع السيِّئَة احلسنة مَتُْحها، ))قلُت: يا رسول اهلل، أوِصني، قال: اتِق اهلل حي

 وخالِْق الناَس بخُلٍق حسٍن((.

، واللفُظ منهام، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: ))أن 1وروى البخاري والرتمذيـ  37

، وال ُتْكثِر عيل  َلَعيّل َأعيهِ 
ٍ
، قال: ال 2رجاًل قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم: أْوِصني بيشء

د ذلك ِمرارًا، كلُّ ذلك يقول: ال َتْغَضْب((.َتْغَضْب.   فرد 

، واللفُظ له، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: ))أن 4وروى البخاري ومسلمـ  38

ني عىل َعَمٍل إذا  أعرابيًا جاء إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، ُدل 

رِشُك به شيئًا، وُتقيُم الصالَة املكتوبَة، وتؤّدي َعِملُته دخلُت اجلنَة، قال: َتعُبُد اهلل ال تُ 

الزكاَة املفروضَة، وتصوم رمضاَن، قال: والذي نفيس بيده ال أ يُد عىل هذا شيئًا أبدًا وال 

ه أن َينُظَر إىل رجٍل من  هِل أأنُقُص منه. فلام َوىّل قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: مْن رس 

 اجلنِة فلَينُْظْر إىل هذا.

                                                

7
 . يف أبواب الرب والصلة )باب ما جاء يف معارشة الناس( 239: 3والرتمذي  158: 5ـ ))مسند أمحد((   

1
يف كتاب الرب والصلة )باب ما  371: 4والرتمذي ، غضب(يف كتاب األدب )باب احلذر من ال 431: 11ـ البخاري   

 . جاء يف كثرة الغضب(

2
 . ـ أي أحَفُظه وأعِقُله  

4
 . يف كتاب اإليامن 174: 1ومسلم ، يف كتاب الزكاة )باب وجوب الزكاة( 261: 3ـ البخاري   
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: ))أن رجاًل قال: يا رسول ـ  39 وروى الرتمذي، واللفُظ له، عن عبد اهلل بن ُبرْسٍ

 أَتَشب ُث به، قال: ال َيزاُل لساُنك 
ٍ
، فأخربين بيشء اهلل، إن رشائع اإلسالم قد َكُثرْت عيل 

 َرْطبًا من ذكِر اهلل((.

ا رسول اهلل، ُقْل يل وروى مسلم عن ُسْفياَن بن عبد اهلل الث َقفي، قال: ))قلُت يـ  41

 يف اإلسالم قوالً ال أسأُل عنه أحدًا بعدك، قال: ُقْل: آمنُت باهلل فاسَتِقم((.

عن عقبة َ بِن عاِمٍر ريض اهلل عنه قال: ))قلُت: يا رسول اهلل  9وروى الرتمذيـ 41 

 ك((.ما الن جاُة؟ قال: َأْملِْك عليك لِساَنَك، وْلَيَسْعَك بيُتك، واْبِك عىل َخطيئتِ 

، عن عبد اهلل بن َعْمرو ريض اهلل تعاىل عنهام: ))أن رجاًل 11مسلم روىفقد ـ  42

؟ قال: ُتْطِعُم الطعاَم، وَتقرُأ 11سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أيُّ اإلسالِم خريٌ 

 السالَم عىل من عرفَت ومن مل َتعِرْف((.

تعاىل عنهام: ))أن  رجاًل سأل عن عبد اهلل بن َعْمرو ريض اهلل  12وروى مسلمـ  43

؟ فقال: من َسلِم املسلمون من 13رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: أيُّ املسلمني خري

 لسانِه ويِده((.

                                                

9
 . يف الزهد )باب ما جاء يف حفظ اللسان( 31ـ  31: 4ـ   

11
يف كتاب اإليامن أيضًا )باب بيان  9: 2ومسلم ، يف كتاب اإليامن )باب إطعام الطعام من اإلسالم( 55: 1ـ البخاري   

 . تفاُضل اإلسالم وأيُّ أموِره أفضُل(

11
 ؟ أيُّ ِخصاِل اإلسالم خريٌ : ـ أي  

12
 . يف كتاب اإليامن )باب بيان تفاضل اإلسالم( 11: 2ـ   

13
 . سالمـ أي من حيث اتِّصاُفه بِخصاِل اإل  
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، واللفظ للبخاري، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: 1وروى البخاري ومسلمـ  44

؟ قال: إيامن باهلل ورسولِه، قيل: ثم ))ُسِئل النبي صىل اهلل عليه وسلم: أيُّ األعامل أفَضُل 

 ماذا؟ قال: جهاٌد يف سبيل اهلل، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج  َمربور((.

، واللفُظ له، عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه 2وروى البخاري ومسلمـ  45

عامِل قال: ))سألت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أيُّ العمل أفَضُل؟ ـ ويف روايٍة: أيُّ األ

؟ قال: برُّ الوالدين، قال: قلُت: ثم  أحبُّ إىل اهلل؟ ـ قال: الصالُة لوقتِها، قال: قلت: ثم أي 

؟ قال: اجلهاد يف سبيِل اهلل، فام تركُت أستزيُدُه إال إْرعاًء عليه((.  أي 

عن رجل من َخْثَعم قال: ))أتيُت النبي صىل اهلل عليه وسلم،  4وروى أبو َيْعىلـ  46

يف َنَفر من أصحابه. فقلُت: أنت الذي َتزُعُم أنك رسوُل اهلل؟ قال: نعم، قال: قلُت: وهو 

يا رسوَل اهلل، أيُّ األعامل أحبُّ إىل اهلل؟ قال: اإليامُن باهلل، قال: قلُت: يا رسوَل اهلل، ثم 

ِحم، قال: قلُت: يا رسوَل اهلل، ثم َمْه؟ قال: ثم األمُر  باملعروف، َمْه؟ قال: ثم ِصَلُة الر 

 والنهُي عن املنَكِر.

                                                

1
يف كتاب اإليامن )باب بيان كون اإليامن  72: 2ومسلم ، يف كتاب احلج )باب فضل احلج املربور( 381: 3ـ البخاري   

 . باهلل تعاىل أفضل األعامل(

2
يف كتاب اإليامن )باب بيان  74ـ  73: 2ومسلم ، يف كتاب مواقيت الصالة )باب فضل الصالة لوقتها( 9: 2ـ البخاري   

 . إليامن باهلل أفضل(كون ا

4
ِحم وإن  336: 3ـ قال احلافظ املنذري يف ))الرتغيب والرتهيب((    لة )باب الرتغيب يف صلة الر  يف كتاب الرّب والصِّ

 . ))إسناُده جيِّد((: َقَطَعْت والرتهيب من َقْطِعها(
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قال: قلُت: يا رسوَل اهلل، أيُّ األعامِل أبَغُض إىل اهلل؟ قال: اإلرشاُك باهلل، قال: 

ِحم، قال: قلُت: يا رسوَل اهلل، ثم َمْه؟ قال:  قلُت: يا رسوَل اهلل، ثم َمْه؟ قال: ثم قطيعُة الر 

 ثم األمُر باملنَكِر والنهُي عن املعروف(.

أحاديُث أخر من هذا القبيل مما اخَتَلفت فيه األجوبُة يف بيان أفضِل األعامل وهناك 

أو أحبِّها، وإنام َيرِجع االختالُف فيها إىل رعايِة الفروِق الفردية بني أفراِد السائلني 

 مل ومجاعاهِتم أو أوقات ُسؤازِهم، فأعَلَم النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ُكالًّ بام حَيتاُج إليه، أو بام

 ُيْكِمله بعُد من دعائِم اإلسالم وال َبَلَغُه ِعلُمه، أو بام له فيه رغبٌة، أو بام هو الئق به.

أو أعَلَم السائَل بام كان األفَضَل من غرِيه يف وقِت ُسؤالِه، فقد كان اجلهاُد يف ابتداء 

ِن من  أدائها، وقد َتضاَفَرْت اإلسالِم أفَضَل االعامل ألنه الوسيلُة إىل القياِم هبا والتمكُّ

األدلُة عىل أن الصالَة أفَضُل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت ُمؤاساِة امُلضطرِّ تكون 

 الصدقُة أفَضل.

ُ كالًّ بام حيتاج إليه وبام يليق  (ص)والنبي  هو املعلِّم امُلرِشد وازهادي الَبصري، ُيَبرصِّ

 به.

 

 :املُساَءلةـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم باحِلواِر و 5

وكان من أبر  أساليبه صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم احِلواُر وامُلساءلُة، إلثارِة انتباِه 

هم عىل إعامل الِفْكر للجواِب، ليكون  الّساِمعني وتشويِق نفوِسهم إىل اجلواِب، وَحضِّ

ِم وأوقَع يف جواُب النبي صىل اهلل عليه وسلم ـ إذا مل يستطيعوا اإلجابة ـ أقرَب إىل الفه

 النَفس.
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عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  8مسلمروى  ـ 47

وسلم: ))َأرأيُتم لو أن  هَنْرًا بباِب أحِدكم، َيغتِسُل منه كل  يوٍم مخَس مّرات، هل َيبقى ِمن 

لواِت اخلَْمِس يمحو اهلُل هبن  َدَرنِه يش؟ قالوا: الَيبقى ِمن َدَرنِه يشء، قال: فذلَك َمَثُل الص  

 اخلَطايا(.

، عن عبد اهلل بن َعْمرو بن العاص ريض 1وروى اإلمام أمحد يف ))مسنده((ـ  48

اهلل عنهام، قال: سمعُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))َتْدرون َمْن امُلسلِم؟ 

لمون من لِسانِِه وَيِده. قال: َتدرون من قالوا: اهلُل ورسوُله أعلم، قال: املُسلُِم من َسلَِم املس

امُلْؤِمن؟ قالوا: اهلُل ورسوُله أعلم: قال: من أِمنَه املؤمنون عىل أنُفِسهم وأموازِهم. وامُلهاِجُر 

َء فاْجتنَبه((.  من َهَجَر السُّ

: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 3وروى مسلمـ  49

ْدرون ما املُفِل؟ قالوا: املُْفلِس فينا من ال ِدْرَهَم له وال َمتاع. قال: إن  املُفلِس وسلم: ))أتَ 

تي َمْن َيأيت يوَم القيامة بصالٍة وصياٍم و كاة، ويأيت وقد َشَتم هذا، وَقَذَف هذا،  ِمن ُأم 

ب هذا، فُيْعطى هذا من َحَسناتِه، وهذا  وأَكَل ماَل هذا، وَسَفك َدمَ  من حسناتِه، هذا، ورَضَ

فإْن َفنَِيْت حسناُته قبَل أن ُيقىض ما عليه، ُأِخَذ من خطاياهم فُطِرَحْت عليه ثم ُطِرَح يف 

 النار((.

                                                

8
 . يف كتاب املساجد 171: 5 ومسلم، يف كتاب مواقيت الصالة )باب الصلوات اخلمس كفارة( 9: 2ـ البخاري   

1
 . وإسناده صحيح 216: 2ـ   

3
 . يف كتاب الرب والصلة )باب حتريم الظلم( 135: 16ـ   
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الً، ثم َتْبيينِه ما هو جواُب سؤالِه ثانيًا: تنبيٌه منه صىل اهلل عليه  فكان ِمن ُسؤالِه زهم أو 

 يوم القيامة! وسلم لألذهان، أن  اإلفالَس احلقيقي  هو اإلفالُس 

ومن أشَهِر أمثلِة احِلوار حديُث جربيل يف تعليم أركاِن اإليامن، الذي رواه ُعَمُر بُن 

اخلطاب وغرُيه من الصحابة، فقد ُعِرَضْت أهمُّ أركان اإليامن عىل الصحابِة عىل شكل 

 دينهم.ِحواٍر بني الرسول وبني جربيل عليهام الصالة والسالم، لُيعلَِّمهم َمعامِلَ 

وغرُيه من األئمِة عن ُعَمر بِن اخلطاب  ريض اهلل تعاىل عنه قال:  5روى مسلمٌ ـ  51

))بينام نحُن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذاَت يوٍم، إذ َطَلع علينا رجٌل شديُد 

َفِر، وال َيعِرُفه منا عِر، ال ُيرى عليه َأَثُر الس  أحٌد، حتى  َبياِض الثِّياب، شديُد َسواِد الش 

يه عىل َفِخذي  .هَجَلَس إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأسنَد ُرْكَبَتْيِه إىل ُرْكَبَتْيِه، ووَضع َكف 

وقال: يا حُممُد، َأخرِبْين عن اإلسالم، فقال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

قيَم الصالَة، وُتؤيت الزكاة، اإلسالُم ان َتشَهَد أْن ال إله إال اهلل، وأن  حممدًا رسوُل اهلل، وتُ 

 وتصوَم رمضاَن، وحُتج  البيَت إن استطعَت إليه سبياًل.

ُقه.  قال: َصَدقَت، قال ـ عمر: فَعِجبنا له َيسأُله وُيَصدِّ

قال: فَأخرِبْين عن اإليامن، قال: أن تؤِمن باهلل، ومالئكتِه، وُكُتبِه، وُرِسله، واليوِم 

ه. قال: َصَدقَت.اآلِخِر، وُتؤِمَن بالقدِر   خرِيِه ورشِّ

قال: فأخرِبْين عن اإلحساِن، قال: أن َتعُبَد اهلل كأنك َتراه، فإن مل تكن َتراُه فإنه 

 َيراك.

                                                

5
 . يف كتاب اإليامن 114: 1واحلديُث عند البخاري ، يف أوِل كتاب اإليامن 161ـ  157: 1ـ   
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 قال: فأخربين عن الّساعِة، قال: ما امَلسؤوُل عنها بأعَلَم من الساِئل.

تَ  رعاء رى احلُفاَة الُعراَة ، وأن تَ هاقال: فأخرِبْين عن أماَرهِتا، قال: أن َتلَِد األمُة َرب 

 َيَتطاَولون يف الُبنيان.
ِ
اء  الش 

قال ـ ُعَمُر ـ: ثم انطَلَق ـ الرجُل ـ، فَلبِْثُت َملِّيا، ثم قال يل ـ النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ـ: يا عمر أَتدري من الّسائُل؟ قلُت: اهلُل ورسوُله أعَلُم، قال: فإنه ِجربيُل َأتاُكم ُيَعلِّمُكم 

 كم((.دينَ 

يَء ِجرْبيل عليه السالم وِحواَره مع الرسوِل صىل اهلل  ويف احلديث ترصيٌح بأن جَمِ

 عليه وسلم فيام َسَألُه عنه إنام هو لغايٍة تعليميٍة كريمٍة.

 

 :ـ تعليمه صىل اهلل عليه وسلم باملُحاَدثِة واملوازنة العقلية 6

َيسُلك يف بعض االحيان سبيَل  ومن أساليبه صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم أنه كان

املحاكمِة العقليِة عىل طريقة السؤاِل واالستجواب، لقلِع الباطِل من نفِس مستحِسنه، أو 

 لرتسيخ احلقِّ يف قلب ُمستبِعِده أو ُمسَتغِربِه.

 

 فمن النوع األوِل:
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ًا َأتى عن أيب ُأمامة الباِهيل ريض اهلل تعاىل عنه: ))أن فتى شابّ  6ما رواه أمحُد ـ  51

النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسوَل اهلل، ائذْن يل بالزنى، فأقبَل القوُم عليه فَزَجروُه 

 .7وقالوا: َمْه َمهْ 

، فدنا منه قريبًا فجَلَس، فقال صىل اهلل عليه وسلم 8فقال صىل اهلل عليه وسلم: اْدُنهْ 

بُُّه ألمِّك؟ قال: ال واهللِ يا رسول اهلل َج 
َعلني اهلل فِداك، قال: وال الناُس حُيِّبوَنُه له: أحُتِ

هاهِتم.  ألم 

قال: أفُتِحبُُّه البنتك؟ قال: ال واهللِ يا رسول اهلل َجَعلني اهلل فِداك، قال: وال الناُس 

 حُيِّبوَنُه لَبناهِتم.

ناُس قال: أفُتِحبُُّه ألختِك؟ قال: ال واهلِل يا رسول اهلل َجَعلني اهلل فِداك، قال: وال ال

 حُيِّبوَنُه ألخواهِتم.

قال: أفتحبُُّه لعمتِك؟ قال: ال واهلِل يا رسول اهلل َجَعلني اهلل فِداك، قال: وال الناُس 

 حُيِّبوَنُه لعاّمهِتم.

قال: أفتحبُُّه خلالتِك؟ قال: ال واهللِ يا رسول اهلل َجَعلني اهلل فِداك، قال: وال الناُس 

 حُيِّبوَنُه خلاالهِتم.

                                                

6
قال ، 129: 1ام يف ))جممع الزوائد(( للهيثمي ورواه الطرباين يف ))املعجم الكبري(( ك، 256: 5ـ ))مسند أمحد((   

 . ازهيثمي

7
 . اكُفْف : معناه، ـ لفظ )َمْه( اسُم فعِل أمر  

8
كِت جيَء هبا لبيان احلََركةِ ، وهو القرُب ، ـ هو فعُل أمٍر من الدنو    . 33: 2كام يف ))النهاية(( البن األثري ، وازهاُء فيه للس 
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فَوَضع رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيَده عليه، وقال: اللُهم  اغِفْر ذنَبُه، قال: 

.))
ٍ
ن َفْرَجُه. قال: فلم َيكْن الفتى بعد ذلك َيلتفُت إىل يشء ْر قلَبُه، وَحصِّ  وَطهِّ

فانُظر كيف استأَصَل النبي صىل اهلل عليه وسلم من نفس الَفتى تعلَُّقه بالزنى، عن 

ِة وامُلحاَكمِة النفسّية وامُلوا نِة العقلية، دون أن َيذُكر له اآلياِت الواردة يف طريِق امُلحادثَ 

حتريم الزنى والوعيِد للزاين والزانيِة، نظرًا منه أن هذا أقَلُع للباطل ـ يف ذلك الوقت ـ من 

ِره وإدراكِِه.  قلِب الشابِّ بَحَسب تصوُّ

ِل يف بعِض األحيان وبعِض الناس إذا ويف هذا إرشاٌد للدعاِة أن َيلَجؤوا إىل العق

َر النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم قلبَه  كانت احلاُل َتستْدعي ذلك، كحاِل هذا الشابِّ الذي َطه 

 من الزنى بتلك امُلحاَكمِة العقليِة ازهادية.

 

 ومن النوع الثاين من امُلحاَدثِة واملُواَزنِة العقلية:

سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: ))خرج رسول ، عن أيب 1ما رواه البخاري ـ  52

ْقَن، فإين اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أضحى أو فِطر إىل املصىّل  ، فقال: يا معرش النساء َتصد 

، ما ، فُقْلَن: وبَِم يا رسول اهلل؟ قال: ُتْكثِرَن الل ْعن، وَتْكُفرن الَعشريرُأِريُتُكن  أكثَر أهل النا

 قٍل وديٍن أذَهَب لُِلبِّ الرجِل احلا ِم من إحداُكّن.رأيُت من ناقصاِت ع

                                                

1
يف كتاب اإليامن )باب بيان نقصان  67: 2ومسلم ، احليض )باب ترك احلائض الصوَم(يف كتاب  345: 1ـ البخاري   

 . اإليامن بنقصان الطاعات(
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قلن: وما نقصاُن دينِنا وعقلِنا يا رسول اهلل؟ قال: أليس شهادُة املرأِة مثَل نصِف 

من نقصاِن عقلها، أليس إذا حاَضْت مل ُتَصلِّ ومل   شهادة الرجل؟ قلن: بىل، فقال: فذلِِك 

 دينها((. َتُصم؟ قلن: بىل، قال: فذلِِك من نقصانِ 

 

 :ـ سؤاُله صىل اهلل عليه وسلم أصحاَبه لَيكِشف ذكاءهم ومعرفتهم 7

وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم َيسأُل أصحاَبه عن اليشء وهو َيعَلُمه، وإنام َيْسأزُهم 

ك ذكاَءهم، وَيسِقَيهم العلَم يف قاَلب امُلحاجاة لَيخَترِب ما عندهم من  لُيثرَي فِْطنََتهم، وحُيرِّ

 لعلم.ا

، عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام، قال: ))َبْينا نحُن عند 6روى البخاريـ  53

َجر 7النبي صىل اهلل عليه وسلم ُجلوس، إْذ ُأيِتَ بُِجاّمِر َنْخَلة ، فقال وهو يأُكُله: إن  من الش 

َكِة املسلم ، وُتؤيت ُأُكَلها كل  9َيَتحاتُّ  ، ال َيْسُقُط َوَرُقها، وال8َشَجرة خرضاُء، ملَا َبَرَكُتها كرَبَ

ا ثوين ما هي؟م، وإهنا ِمْثُل امُلْسلِ 11حنٍي بإْذِن َرهبِّ  ، فحدِّ

                                                

6
 . ـ سيأيت بياُن موضعه عند البخاري ومسلم تعليقًا عند هناية احلديث لطول التخريج  

7
وقال . اجلامور أيضاً : ويقال له. وُيستَْخَرُج منها بعد َقْطِعها، مَتوُت بقطعه، َقْلُب الن ْخَلِة وَشْحُمها: ـ اجلاُّمر بَوْ ن ُرّمان  

))اجلاُّمر شْحُم النخلة الذي يؤكل : 311: 11: أبو بكر بن العريب يف ))عارضة األحوذي رشح سنن الرتمذي((

 فيه كل  ما استوىف، صفحة 134ولألستاذ عباس الَعّزاوي العراقي كتاب ))الن خل يف تاريخ العراق(( يف . بالَعَسل((

 . ))واجلاُّمر من الن ْخَلِة كامُلخِّ من الغنسان((: 128وقال فيه يف ص ، يتعلق بالنخلة من مجيع أحوازها

8
ها وَنْفُعها    . ـ َبَرَكُتها أي َخرْيُ

9
 . ـ أي ال َيَتساَقُط ورُقها وال يتناثر  

11
َته اهلل تعاىل لذلك     . بإرادِة خالقها سبحانه، الثمرـ أي ُتعطي َثَمَرها كل  وقٍت َأق 
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قال عبد اهلل: فوَقَع الناُس يف َشَجر الَبوادي، فقال القوم: هي َشَجرُة كذا، هي 

ا الن خلة، فَجَعْلُت ُأريُد أن أقوزَها، فإذا  َأسناُن القوم، فأهاُب شجرُة كذا، وَوَقع يف َنْفيس أهن 

القوم، ورأيُت  أن أتكل م وأنا غالٌم شاّب، ثم الَتَفتُّ فإذا أنا عارِشُ َعرْشٍ أنا َأحَدُثهم أصَغرُ 

.  أبا بكر وعمر ال َيتكل امن، فَسَكتُّ

ثنا ما ِهَي يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل  : هي (ص)فلام مل يتكل ام، قالوا: حدِّ

 الن خلة.

ا ُقلُت لعمر أيب: واهلِل يا أَبتاُه، لقد كان َوَقع يف نفيس أهنا النخلة، فقال: ما فلام ُقمن

منََعك أن تقوزَها؟ قلُت: مل أَركم تتكل مون، مل أَرَك وال أبا بكر تكل مُتام، وأنا غالٌم شاّب، 

. قال عمر: ألن تكون ُقلتَ  ها أحبُّ فاسَتحَيْيُت، َفكِرهُت أن أتكل م أو أقوَل شيئًا، فسكتُّ

 إيل  من أن يكوَن يل كذا وكذا((.

 :ـ تعليمه صىل اهلل عليه وسلم باملُقاَيسِة والتمثيل 8

ُلها زهم، إذا اشتبهْت عليهم  (ص)وتارًة كان  ُيقاِيُس ألصحابه األحكاَم وُيعلِّ

َمسالُِكها، وَغُمَض عليهم ُحكُمها، ويكوُن زهم من تلك املقاَيسِة معرفٌة بالرشيعة 

 ِصِدها، وفِقٌه بمراميها البعيدة:ومقا

 )عن ابن عباس: ))أن  امرأًة من ُجَهْينة، جاءت إىل النبي 1روى البخاريـ  54

ّج، فلم حَتج  حتى ماَتْت، أفأُحج  عنها؟ قال: نعم، (ص ، فقالت: إن  ُأّمي نَذَرْت أن حَتُ

                                                

1
 . يف أبواب املحرص وجزاء الصيد )باب احلج والنذور عن امليت( 55: 4ـ   
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ِك َدْين أكنِت قاِضَيَته؟ قالت: نعم، فقال: اْقضوا اهللَ  ُحّجي عنها، أرأيِت لو كان عىل ُأمُّ

 ، فإن  اهلل أحقُّ بالوفاء((.هالذي ل

عن أيب ذر الِغفاري ريض اهلل عنه: ))أن  ناسًا  4ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلمـ  55

من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم، قالوا للنبي صىل اهلل عليه وسلم: يا رسول اهلل، 

ثور باألُجو قون بُفضوِل رذَهَب أهُل الدُّ ، ُيَصّلون كام ُنصيّل، وَيصومون كام نصوم، وَيتصد 

 أموازِهم؟!.

قون ؟ إن  بكل تسبيحٍة َصَدقًة، وكلِّ تكبريٍة 7قال: أَوليس قد جَعَل لكم ما َتَصد 

، وأْمٌر باملعروِف َصَدقٌة، وهَنٌْي عن منكٍر 8َصَدقًة، وكلِّ حتميدٍة َصَدقًة، وكلِّ هَتْليلٍة َصَدقةً 

 َصَدقٌة، ويف ُبْضِع أحِدكم َصَدقة.

قالوا: يا رسول اهلل، أيأيت أَحُدنا َشْهَوَته ويكوُن له فيها أجر؟ قال: أرأيُتم لو وَضَعها 

 يف حراٍم أكان عليه فيها ِوْ ر؟ فكذلك إذا َوَضَعها يف احلالل كان له َأْجر((.

رين، حتى ات ضح زهم احلكم، فقاَيَس زهم صىل اهلل عليه وسلم ُمقاَيسًة عقليًة بني األم

وفِهموا ما مل يكن َيدوُر يف َخَلِدهم، وهو أن  ِمثَل هذا االستمتاِع املرشوِع يكون به للمرء 

 أجٌر وثواب، ملا يرتتب عليه من اآلثار احلسنة.

 (ص)قال: سمعُت النبي(ض)سعد بن أيب وّقاص11عني وورُ ـ  56
ِ
ُيسأُل عن رِشاء

َطب؟  الت ْمِر بالرُّ

                                                

4
 . يف كتاب الزكاة )باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف( 91: 7ـ   

7
قون به    . ـ أي َتَتصد 

8
 . ال إله إالّ اهلل: ـ التهليلة قوُل اإلنسان  
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َطُب إذا َيبَِس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك((.فق  ال ملن حوله: ))أَينُقُص الرُّ

وبَدهي  كل  الَبداهِة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان عاملًا أن الرطب ينقص إذا 

طب، وذلك أمٌر ال خَيفى عىل أقلِّ  يبس، فهو يعيُش يف قلب جزيرة العرب بالد الت مر والرُّ

ه صىل اهلل عليه وسلم سأزهم: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ لُينبِّه أصحابه الناس فيها، ولكن

وسامعيه وتابعيه، إىل أن  علَة الن هي عن بيع الرطب بالتمر، هي نقصه عند ُيبسه، فال جيو  

أن يباع هذا هبذا عىل سبيل التساوي بالكيل، فأشعَرهم بعلِة احلكم إْذ كان َخِفّيًا عليهم، 

 يف البيوع إىل آخر الزمن. فكان ذلك قاعدةً 

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عيله وسلم بالتشبيِه ورَضب األمثال 9

وكان صىل اهلل عليه وسلم يف كثري من األحيان َيسَتعني عىل توضيح املعاين التي 

قوَنه بألسنتِهم، وَيَقع حتت ِب املثل، مما َيْشَهُده الناُس بأبصاِرهم، وَيَتَذو   ُيريد بياهَنا برَضْ

هم ويف ُمتناَوِل أيدهيم، ويف هذه الطريقة تيسرٌي للفهِم عىل املتعلِّم، واستيفاٌء تاٌم  حواسِّ

ُر منه. ُمه أو حُيذِّ  رسيٌع إليضاح ما ُيعلِّ

ر عند علامء البالغة أن لرضِب األمثاِل شأنًا عظياًم، يف إبرا  َخِفّياِت املعاين  وقد تقر 

قا باِت الد  ِب األمثال يف كتابه العزيز، وَرْفِع أستاِر حُمج  ئق، وقد أكثَر اهلل سبحانه من رَضْ

واقتدى النبي صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك بالكتاب العزيز فكان ُيكثُِر من ذكر األمثاِل يف 

 خُماطباتِه وَمواِعظِه وكالِمه.

                                                                                                                                                            

11
 ، يف كتاب البيوع )باب يف الثمر بالثمر( 341: 3 أبو داود ـ  



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 281 

 

وقد مَجَع غرُي واحد من احلفاظ )األمثال( من أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ُكُتب ُمستقّلٍة كام فعله احلافظ أبو احلسن الَعْسكري، وأبو أمحد العسكري، والقايض أبو يف 

 حممد احلسن بن عبد الرمحن بن َخاّلد الّراَمُهْرُمزي، وكتاُبه مطبوع متداَول.

 ويف كتب الصحاح والسنن واملسانيد من تلك األحاديث مجلٌة وافرٌة فمن ذلك:

عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  1ما رواه أبو داودـ  57

ة، رحُيها َطيٌِّب، وَطْعُمها َطيِّب. ومثُل  وسلم: ))َمَثُل املؤمِن الذي َيقرأ القرآَن َمَثُل األُْتُرج 

املؤمِن الذي ال يقرُأ القرآَن كمَثِل الت ْمرة، طعُمها طيِّب وال ريَح زها. ومثُل الفاجر الذي 

حيانة، رحُيها طيٌِّب وَطْعُمها ُمّر، ومثُل الفاجِر الذي ال َيقرأ القرآن يقرأ ا لقرآَن كمثِل الر 

 كمثِل احلَنَْظلة، َطْعُمها ُمر  وال ريَح زها.

وةثُل اجلليِس الّصالِح كمثِل صاحِب املِْسك، إْن مل ُيِصْبَك منه يشء، أصابك من 

 كصاحِب الكِرْي 
ِ
 ، إن مل َيِصْبك من َسواِده أصابك من ُدخانِه((.3رحيه. ومثُل جليِس الّسوء

ويف هذا التشبيه النبوي الكريم أبلُغ ترغيٍب يف اخلري، وأ َجُر حتذيٍر عن الرش، 

َلحاء والُعَلامء  بأقرِب أسلوٍب ُيدِركه املخاطبون، وفيه إرشاد إىل الرغبة يف صحبِة الصُّ

 فيه أيضًا حتذيُر من صحبة األرشار والُفّساق.وجُماَلستِهم، فإهنا تنَفع يف الدنيا واآلخرة، و

 :4ومن هذا األسلوب أيضًا ما رواه البخاري ومسلم

                                                

1
 . يف كتاب األدب )باب من ُيؤَمُر أن جُياَلس( 357: 4ـ   

3
قُّ الذي َينُفُخ فيه احلّداد    . لَيُلف  ما يوَضُع فيها، لزيادِة اشتعاِل النار وامتداِد زَهَبها، ـ الكرِْيُ هو الزِّ

4
 ، كتاب العلم )باب َفْضِل من َعلَِم وَعل م(يف  175: 1ـ البخاري   
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عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ـ  58

))إن مَثَل ما َبَعَثني اهلل به من ازهُدى والعلم، كمثِل الَغْيِث الكثري أصاب أرضًا، فكانْت 

. وكانت منها َأجاِدُب ريطائفٌة طيَِّبٌة َنِقي ٌة َقبَِلْت املاَء فأنبَتْت الَكأَل والُعْشَب الكث منها

بوا وَسَقوا وَ َرعوا. وأصاَب طائفًة أخرى منها إنام  أمَسَكْت املاَء فنَفع اهلل هبا الناَس فرَشِ

 هي ِقْيعان ال مُتِسُك ماًء وال ُتنبُِت َكأًل.

يف دين اهلل وَنَفَعه اهلل به فَعلِم وَعل م، ومثُل من مل َيرَفْع بذلك  َفِقه فذلك مثُل من

 رأسًا ومل َيْقَبْل هَدى اهلل الذي ُأرِسْلُت به((.

 :2وما رواه البخاري والرتمذي

عن النُّعامن بِن َبشرٍي ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: ـ  59

ِد اهلل والواِقِع فيها واملُْدِهِن فيها قوم اسَتَهموا سفينًة فصاَر بعُضهم ))َمَثُل القائِم عىل حدو

يف أسفلِها، وصاَر بعُضهم يف أعالها، فكان الذين يف أسَفلِها َيُمّرون باملاء عىل الذين يف 

أعالها، فتأّذوا به، فأَخَذ فأسًا فَجَعل َينُْقُر أسفَل السفينِة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: 

يتم يب وال ُبد  يل من املاء، فإن أَخذوا عىل يديه َأنَجوُه وَنّجوا أنُفَسُهم، وإن َتركوه تأذ  

 أهَلكوُه وَأْهَلكوا أنُفَسهم((.

 :4وما رواه النسائي

                                                

2
كة )باب هل ُيقَرع يف الِقْسمةِ  132: 5ـ البخاري    ِ  ( ؟ يف كتاب الرش 

4
 . يف كتاب اإليامن ورشائعه )مثل املنافق( 124: 8ـ   
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عن ابن عمر ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ))َمَثُل ـ  61

ًة، ال تْدري أهّيا امُلنافِِق كَمَثل الشاِة العاِئرِة بني  ًة، ويف هذه مر  الَغنَمني، تعرُي يف هذه َمر 

 َتْتَبُع((.

ْسِم عىل األرض والرتاب 11  :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالرَّ

سِم عىل األرِض والرتاب،  (ص)وتارًة كان  َيستعني عىل توضيح بعِض املعاين بالر 

عن ه ، وأبو عبد اهلل املرو ي يف كتاب(ض)ومن ذلك ما َرواه ا أمحد عن جابٍر وابن مسعود

 :6)ض(جابر وابن عباٍس 

قال جابر: ))كنا جلوسًا عند النبي صىل  اهلل غليه وسلم، فخط  بيده خطًا ـ  61

، وخط  خطني عن يمينه، وخطني عن ِشاملِه، هكذا أمامه، فق ال: هذا سبيُل اهلل  عز  وجل 

وقال: هذه ُسبُل الشيطان، ثم وضع يده  يف اخلط األوسط، ثم تال هذه اآلية: )وأن  هذا 

اكم به  ق بكم عن َسبيله، ذلكم وص  ُبَل َفَتفر  بِعوه، وال َتت بعوا السُّ رِصاطي مستقياًم فات 

 .1قون((لعلكم َتت  

عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: ))َخط  النبيُّ صىل  2وروى البخاريـ  62

اهلل عليه وسلم َخّطًا ُمرب عًا، وخطًا خطًا يف الوسط خارجًا منه، وخط  ُخطوطًا ِصغارًا إىل 

ه حُميٌط به، هذا الذي يف الَوَسط، من جانِبِه الذي يف الوَسط، فقال: هذا اإلنساُن، وهذا َأَجلُ 

                                                

6
  .عن جابٍر وابن عباس، 6ويف كتاب ))السنة(( للمرو ي ص . 397: 3ـ يف ))املسند(( لإلمام أمحد   

1
 . 153اآلية ، ـ من سورة األنعام  

2
 . يف كتاب الرقاق )باب يف األمل وطوله( 212: 11ـ   



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 283 

 

غاُر: األعراُض  ، فإْن َأخطأه هذا هنََشه 5وهذا الذي هو خارٌج أَمُله، وهذه اخلُطوُط الصِّ

 ، وإْن أخطأه هذا هَنَشه هذا، وإن أخطَأُه كلُّها أصاَبُه ازهََرُم((.اهذ

فبني  زهم صىل اهلل عليه وسلم بام رَسَمه أماَمهم عىل األرض، كيف حُياُل بني اإلنساِن 

هم و آمالِه الواسعة، باألَجل امُلباِغت، أو الِعَلِل واألمراِض املُْقِعدة، أو ازهََرِم املُفني، وَحض 

عىل ِقرَص األمِل واالستعداِد لَِبْغَتِة األجل، وكانت وسيلُة اإليضاح يف ذلك: األرض 

اَب كام رأينا.  والرتُّ

اس ريض اهلل عنهام، قال: عن عبد اهلل بن عب 8وروى اإلمام أمحد يف ))مسنده((ـ  63

))َخط  رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف األرض أربعَة ُخطوط، وقال: َأَتْدرون مِلَ 

َخَطْطتُّ هذه اخلطوط؟ قالوا: اهلُل ورسوُله أعلم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 أهِل اجلنة: َخدجيُة بنُت ُخَويلد، وفاطِمُة بنُت حممد،
ِ
ومريم ابنُة ِعْمران،  أفضُل نِساء

 وآِسَيُة بنُت ُمزاِحم امرأُة فِْرَعون(.

 :ـ مجعه صىل اهلل عليه وسلم بني القوِل واإلشارة يف التعليم 11

وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم جَيَمُع يف تعليمه بني البيان بالعبارة، واإلشارة 

 باليدين:

                                                

5
 . ـ أي احلوادُ  والنوائُب املفاِجئة  

8
 . 322و  316و  293: 1ـ   
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اهلل عنه قال: قال رسول اهلل لبخاري، عن أيب موسى األشعري ريض ا  11روى ـ  64

صىل اهلل عليه وسلم: ))املؤِمُن للمؤمِن كالُبنياِن َيُشدُّ بعُضه بعضًا، ثم َشب ك رسوُل اهلل بني 

 أصابِعه((.

ة النبي صىل اهلل 11وروى مسلمـ  65 ، من حديِث جابر بن عبد اهلل، الطويِل يف َحج 

ري ما اسَتدبْرُت، مل َأُسق ازهَْدَي، وجَعلُتها عليه وسلم قوَله: ))لو أين اسَتقَبْلُت من أم

ُعْمرًة، فمن كان منكم ليس معه َهْدي فلَيِحل  وْلَيجعْلها ُعمرة. فقام رُساَقُة بن مالك بن 

ُجْعُشم فقال: يا رسول اهلل، َألِعاِمنا هذا أْم ألََبٍد؟ فشب ك رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

قال: دَخَلْت الُعمرُة يف احلّج، دَخَلْت الُعمرُة يف احلّج، بل أصابَعه واحدًة يف االخرى و

 .((ألَبٍد َأبدٍ 

عن َسْهل بن َسْعد الساعدي ريض اهلل عنه قال: قال رسول  13وروى البخاريـ  66

َج (ص)اهلل  ، وأشار بإصبَعْيه: السب ابِة والُوْسطى، وَفر  : ))أنا وكافُِل اليتيم فياجلن ِة كهاَتنْيِ

 ام شيئًا((.بينه

، 1ويف حديث الثالثة الذين تكل موا يف املَْهد، الذي رواه البخاري ومسلمـ  67

واللفظ للبخاري، عن أيب هريرة، فذَكَر فيه رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: عيسى ابَن 

 مريم عليه السالم، وُغالَم ُجَريٍج الراهب، ثم قال:

                                                

11
 ، يف كتاب املظامل )باب نرص املظلوم( 72: 5ـ البخاري   

11
 . اهلل عليه وسلم(يف كتاب احلج )باب حجة النبي صىل  178: 8ـ   

13
 . يف كتاب األدب )باب فضل من يعول يتياًم( 365: 11و، يف كتاب الطالق )باب اللعان( 389: 9ـ   
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، 2ي إرسائيل، فَمر  هبا رجٌل راكٌب ذو شاَرة))كانت امرأٌة ُترِضُع ابنًا زها من بن

ك َثْدهَيا فأقَبَل عىل الراكب فقال: اللهم  ال جَتعْلني ِمثَله،  فقالت: اللهم  اْجَعْل ابني ِمثَله، فرَتَ

ه.  ثم أقَبَل عىل َثْدهيا َيَمصُّ

 قال أبو هريرة: كأين َأنُظُر إىل النبي َيَمصُّ إْصَبَعه.

ُر وُيلَعب هباثم ُمر  بأَمٍة، جُت  ، وُترَضب، فقالت: اللهم  ال جَتَعْل ابني ِمثَل هذه، 3ر 

ك َثْدهَيا فقال: اللهم  اجعْلني ِمثَلها، فقالت: مِلَ ذاَك؟ فقال: الراكُب َجّباٌر من اجلبابرة،  فرَتَ

ْقِت َ َنيِت، ومل َتْفعل، وهي تقول: َحْسبَِي اهللُ ونعم الوك  يل((.وهذه األَمة يقولون: رَسَ

عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال:  5وروى اإلمام أمحد يف ))مسنده((ـ  68

))بينام نحن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يف َقريِب ثامنني رجاًل من ُقَريش، ليس 

 فيهم إالّ ُقَريش، ال واهللِ ما رأيُت َصْفَحَة ُوجوِه رجاٍل َقطُّ َأْحَسَن من وجوِههم يومئذ.

َ  معهم حتى أحببُت أن َيسكت، ثم أتيُته  ثوا فيهن، فتحد  فذكروا النساَء فتحد 

َد ثم قال:  فَتشه 

                                                                                                                                                            

1
: 16ومسلم ، (... يف كتاب أحاديث األنبياء )باب قول اهلل تعاىل واذكر يف الكتاب مريم 348ـ  344: 6ـ البخاري   

 . م الوالدين عىل التطوع بالصالة وغريها(يف كتاب الرب والصلة )باب تقدي 118ـ  116

2
 . ـ أي ذو هيئٍة مجيلة وَمْلَبٍس حسن  

3
 . يف كتاب أحاديث األنبياء )باب بعد باب ما ُذكر عن بني إرسائيل( 371: 6ـ هذه اجلملة من رواية ثانية عند البخاري   

5
 . 458: 1ـ   



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 286 

 

أما بعُد يا َمْعرَشَ ُقَريش فإنكم أهُل هذا االمر، ما مل َتْعصوا اهلل تعاىل، فغذا َعَصْيُتموه 

ثم حَلا الَقضيَب فإذا هو َبَعَث إليكم من َيْلحاكم كام ُيْلحى هذا الَقضيُب، لَِقضيٍب يف يِده، 

 .6أبَيُض َيْصلُِد((

، واللفظ له، عن سفيان بن عبد اهلل الث َقفي ريض اهلل 7روى مسلم والرتمذيـ  69

َ اهلل، ثم استِقْم. قلُت:  ثني بأْمٍر َأعتِصُم به، قال: ُقْل: ريبِّ عنه قال: ))قلُت يا رسول اهلل َحدِّ

؟ فأَخَذ رسول اهلل صىل اهلل عليه يا رسول صىل اهلل عليه وسلم، ما َأخوَ  َف ما ُتاُف عيل 

 وسلم بلساِن َنْفسه ثم قال: هذا((.

عن ابن عباس ريض اهلل عنه، أن النبي صىل  8ُقْطنيُّ يف ))ُسنَنِه(( وروى الّدارَ ـ  71

م شيئًا قبَل يشء فرَفَع ، وشيئًا قبَل يشء؟ قال: 9اهلل عليه وسلم ))ُسِئَل يوَم الن ْحر عمن َقد 

 رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيَدْيِه وقال: ال َحَرج، ال َحَرج((.

عن املِقداد بن األسود ريض اهلل عنه، قال: سمعُت رسول اهلل  11وروى مسلمـ  71

يقول: ))ُتْدنى الَشْمُس يوَم القيامة من اخلَْلق، حتى تكوَن منهم كِمقداِر ِمْيل، (ص)

عامزِهم يف الَعَرق، فمنهم من يكوُن إىل َكْعَبيه، ومنهم من يكوُن إىل فيكون الناُس عىل َقْدِر أ

                                                

6
 . َيرْبُق: ـ َيْصلِدُ   

7
يف كتاب الزهد )باب ما جاء يف حفظ  617: 4والرتمذي ، اإليامن )باب جامع أوصاف اإلسالم(يف كتاب  8: 2ـ مسلم   

 . اللسان(

8
 . 253و  252: 2ـ يف كتاب احلج   

9
م أفعاِل احلج عىل بعض: ـ يعني    . قد 

11
 . يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها )باب يف صفة يوم القيامة أعاننا اهلل عىل أهوالِِه( 196: 17ـ   



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 287 

 

، ومنهم من ُيْلِجُمه الَعَرُق إجلامًا، وأشار رسوُل اهلل 11ُرْكَبَتْيه، ومنهم من يكون إىل ِحْقَوْيه

 ((.هصىل اهلل عليه وسلم بيِدِه إىل فِيْ 

إىل  وائد ابن حبان(( عىل وذَكَر احلافُظ ازهَْيَثمي يف ))َمواِرد الظمآن ـ  72

، عن ُعْقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 13))الصحيحني((

وسلم: ))َتْدنو الشمُس من األرض، فيعَرق الناُس! فِمن الناِس من َيْبُلُغ إىل الَفِخذ، 

ن يبُلُغ إىل َوَسِط فيه، ومنهم من َيبُلغ إىل اخلارِصِة، ومنهم من َيبُلغ إىل ُعنُِقه، ومنهم م

وأشار ُعقبُة بيده، فأجلََم فاه، وقال: رأيُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُيشرُي هكذا، 

 بيده إشارًة((. بومنهم من ُيغّطيه َعَرُقه، ورَضَ 

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم برفِع املنهي عنه بيده تأكيدًا حلرمتِه 12

 عن اليشء بالَقْوِل وامُلشاَهدِة للمنهيِّ عنه بالَعنْي:فَيجمُع زهم بني الن هي  

، واللفظ له، عن عيل بن أيب طالب ريض 1روى أبو داود والن سائي وابن ماجهـ  73

اهلل عنه قال: ))أَخَذ رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َحريرًا بِشامله، وَذَهبًا بيمينه، ثم رَفَع 

تي، ِحل  إلناثِهم((.هبام َيَدْيه فقال: إن  هذيِن ح  راٌم عىل ُذكوِر ُأم 

، عن ُعبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: ))إن النبي صىل اهلل 2أمحد  وروىـ  74

عليه وسلم كان يأخذ الَوَبرة من َجنْب البعري من املغنم فيقول: مايل فيه إالّ مثُل ما 

                                                

11
 . أي َيْبُلغ به الَعَرُق إىل وَسطه، هو املوضع الذي ُيْعَقُد عليه اإل ار: ـ احلَقْو بفتح احلاء وكرسها مع سكون القاف  

13
 . 64ـ ص   

1
 يف كتاب اللباس )باب يف احلرير للنساء(  51: 4ـ أبو داود   

2
 يف كتاب اجلهاد )باب الُغلول(  95: 2وأصُل احلديث عند ابن ماجه ، وإسناُده ال بأس به، 331: 5ـ   
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ه يوَم القيامة، َأّدوا اخليط ألحدكم منه، إياكم والُغلول، فإن الغلوَل ِخزي عىل صاِحبِ 

واملِْخَيط وما فوق ذلك، وجاِهدوا يف سبيل اهلل تعاىل القريَب والبعيَد، يف احلرِض والسفِر، 

، وأقيموا  فإن اجلهاد باٌب من أبواب اجلنة، إنه لُينجي اهلل تبارك وتعاىل به من ازهمِّ والغمِّ

  لومُة الئم((.احلدوَد يف القريب والبعيد، وال يأُخْذكم يف اهلل

 

 :ـ ابتداؤه صىل اهلل عليه وسلم أصحاَبه باإلفادة دون سؤال منهم 13

أصحاَبه باإلفادِة من غري  وكان صىل اهلل عليه وسلم يف كثري من األحيان َيبَتدىءُ 

سؤاٍل منهم، ال سيام يف األمور املهمِة التي ال َينَتبُِه زها كلُّ واحٍد حتى َيسأَل عنها، فكان 

ْبهة قبَل ُحدوثها، خشية أن تقع يف النفوس  صىل اهلل عليه وسلم ُيعلِّم أصحابه جواَب الشُّ

 فتسَتِقر  هبا، وَتفعَل فعَلها السيِّىء:

: ))يأيت الشيطاُن (ص)عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 3يورُ ـ  75

أحَدكم، فيقول: من خَلَق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من َخَلق رّبك. فإذا َبَلغ ذلك، 

 .(فليسَتِعْذ باهلل وْلَينَْتِه(

عن أيب هريرة أيضًا قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  1وروى أبو داودـ  76

ال َيزاُل النّاُس َيَتساَءلوَن، حتى ُيقال هذا: َخلَق اهلُل اخللَق، فمن خَلَق اهلَل؟ فمن وَجَد ))

، دمن ذلك شيئًا فلَيُقْل: آمنُْت باهلل((. ويف رواية ثانية: ))فإذا قالوا ذلك، فقولوا: )اهلُل أَح 

                                                

3
 يف كتاب بدء اخللق )باب صفة إبليس وجنوده(  241: 6ـ البخاري   

1
 . ))وأخرجه النسائي((: 91: 7قال احلافظ املنذري يف ))خمترص السنن(( . يف كتاب السنة )باب يف اجلهمية( 231: 4ـ   
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َمد، مل َيلِْد، ومل يوَلْد، ومل يكْن له ُكُفوًا أحد(، ثم لَيْتُفْل عن يساره ثالثًا، وْلَيْسَتِعْذ  اهلُل الص 

 من الشيطان((.

: ))ذكُر اخلرب الدال عىل إباحة إلقاء العامل 9وقال ابن حبان يف ))صحيحه(( ـ  77

 عىل تالميذه املسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداًء، وَحثُّه إياهم عىل مثلها.

سلم خرج حني  اغت الشمُس، عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و

فصىل زهم صالة الظهر، فلام سل م قام عىل املنرب، فذَكَر الساعة، وذكر أن  قبلها أمورًا 

ِعظامًا، ثم قال: من أحب  أن يسألني عن يشء فليسألني عنه، فواهللِ ال تسألوين عن يشء 

 إالّ حدثتكم به ما ُدمُت يف مقامي.

اُس البكاَء حني سمعوا ذلك من رسول اهلل صىل اهلل قال أنس بن مالك: فأكَثَر الن

 عليه وسلم، وأكَثَر رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يقول: َسلوين َسلوين.

 .(فقام عبد اهلل بن ُحذافة، فقال: من أيب يا رسول اهلل؟ قال: أبوك ُحذافة(

س ريض اهلل : عن أن1وروى هذا احلديَث أيضًا البخاري ومسلم واللفُظ ملسلمـ  78

عنه ))أن  رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم خرج حني  اغت الشمس، فصىّل صالَة الظهر، 

فلاّم سل م قام عىل املنرب، فذَكر الساعة، وذكر ان  قبلها أمورًا ِعظامًا، ثم قال: من أحب  أن 

ُدمُت يف  يسألني عن يشء فليسألني عنه، فواهللِ ال تسألوين عن يشء إالّ حدثتكم به ما

 مقامي هذا.

                                                

9
 . 316: 1ويف طبعة ثانية ، 286: 1ـ   

1
، ثم رواه يف أحد عرش موضعاً ، يف كتاب العلم )باب من َبرك عىل ركبتيه عند اإلمام أو املحد  (، 187: 1ـ البخاري   

 . يف كتاب الفضائل )باب توقريه صىل اهلل عليه وسلم وترِك إكثار سؤاله( 112: 15ومسلم 
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، وأكَثَر رسوُل (ص)قال أنس: فأكَثَر الناُس البكاَء حني سمعوا ذلك من رسول اهلل 

أن يقول: َسلوين، فقام عبد اهلل بن ُحذافة، فقال: من أيب يا رسول اهلل؟ قال: )ص(اهلل 

ك عمر . فلام أكثر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ان يقول: سلوين، َبرَ ةأبوك ُحذاف

فقال: رضينا باهلل ربًا، وباإلسالم دينًا، وبمحمٍد رسوالً. فسكت رسوُل اهلل صىل اهلل عليه 

 وسلم حني قال عمر ذلك.

، والذي َنْفُس حممد بيده، لقد ُعِرَضْت 7ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َأْوىل

 اليوم يف اخلري والرش((.عيل  اجلنُة والناُر آنفًا يف ُعْرِض هذا احلائط، فلم أَر ك

ثم روى مسلم عن ُعَبيد اهلل بن ُعتبة قال: ))قالت أم عبد اهلل بن ُحذافة لعبد اهلل بن 

حذافة: ما سمعُت بابٍن َقطُّ أَعق  منك! أأِمنَت أن تكون ُأمُّك قد قارَفْت بعَض ما ُتقارُف 

 بن حذافة: واهلِل لو أحلقني نساُء أهل اجلاهلية؟! فتفَضَحها عىل أعنِي الناس؟ قال عبد اهلل

 .هرسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعبٍد أْسَوَد للحقتُ 

فلام أكثر رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ان يقول: سلوين، َبَرك عمر بن 

اخلطاب عىل ركبتيه، قال: يا رسول اهلل َرضينا باهلل ربًا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد صىل اهلل 

 رسوالً.عليه وسلم 

: )ص(حني قال عمر ذلك. ثم قال رسول اهلل )ص(قال: فسكت رسول اهلل 

والذي نفيس بيده، لقد ُعِرَض عيل  اجلنُة والناُر آنفا يف ُعْرض هذا احلائط، فلم أر كاليوم يف 

 اخلري والرش((.

                                                

7
د، )أوىل(: ـ قوُله   هي بمعنى التهديد : وقال غريه. أي كدَت هَتْلُِك ، أوىل لك: يقال للرجل إذا ُأفلَِت من معضلة: قال امُلرَبِّ

 . من ))فتح الباري((. والوعيد
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 :ـ إجابُته صىل اهلل عليه وسلم السائَل عام سأل عنه 14

جييب السائَل عن سؤالِِه، وقد عل م كثريًا من الرشائع وكان صىل اهلل عليه وسلم 

واألحكام وَمعامِلِ الدين باإلجابة عىل أسئلة أصحابه، وقد َحض  أصحاَبه عىل السؤال عام 

هم من احلوادِ  والنوائب أو مما حيتاجون إىل معرفته من الفرائض والرشائع، فقد  هَيمُّ

 :دروى أبو داو

تعاىل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: ))إنام ِشفاُء عن جابٍر ريض اهلل ـ  79

ؤاُل(  .(الِعيِّ السُّ

وكان أصحاُب النبي صىل اهلل عليه وسلم يوردون عليه ما ُيشكُِل عليهم من 

بهات للفهم والبيان و يادة اإليامن، فكان جُييُب ُكالًّ عن سؤالِِه بام ُيْثلُِج  األسئلة والشُّ

 ُصدوَرهم.

ديث َمْشحونٌة بأجوبة النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل أسئلة أصحابه يف وُكُتُب احل

قًة، وإليك أحاديث أخر يف  أمور الدين، وجَتُِد طائفًة منها يف هذا الكتاب من مواضع ُمتفرِّ

 هذا الباب:

عن الن ّواس بن ِسْمعان الكِاليب ريض اهلل عنه قال: ))أقمُت مع  1روى مسلمـ  81

اهلل عليه باملدينة سنًة، ما َيمنَُعني من ازهجرِة إالّ املسألُة، كان أحُدنا إذا رسول اهلل صىل 

هاَجر مل يسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن يشء، فسأُله عن الرِبِّ واإلثِم؟ فقال صىل 

                                                

1
 . يف كتاب الرب والصلة )باب تفسري الرب واإلثم( 111: 16ـ   
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لَِع عليه  اهلل عليه وسلم: الرِبُّ ُحسُن اخلُُلق، واإلثُم ما حاَك يف نفِسك وَكِرهَت أن َيط 

 .(الناُس(

، واللفُظ له، عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: 1وروى مسلم وأبو داودـ  81

))َبَعث رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم فالنًا األَْسَلمي، وبعَث معه بثامَن َعرْشة َبَدَنًة، فقال 

قال ، نها يشء؟ـ األسلميُّ لرسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ـ: أرأيَت إن ُأْ ِحَف عيل  م

َتنَْحُرها ثم َتْصُبُغ َنعَلها يف دِمها، ثم ارضهبا عىل َصْفَحتِها وال تأُكْل منها أنَت وال أحد من 

 أهِل ُرْفَقتِك((.

عن رافِع بِن َخديج قال: ))قلُت: يا رسول اهلل، إنا  3وروى البخاري ومسلمـ  82

َم وُذكَِر اسُم اهلل فُكْل، نخاُف أن َنلقى الَعدو  غدًا، وليَسْت معنا ُمَدًى،  قال: ما أهْنََر الد 

نُّ فَعْظٌم، وأما الظُُّفر فُمدى احلََبَشِة( ُثك، أما السِّ ن  والظُُّفَر، وسأحدِّ  .(ليس السِّ

عن أيب ثعلبة اخلَُشني ريض اهلل عنه، قال: ))أتيُت النبي صىل  وروى البخاريـ  83

؟ م، أفنأكل يف آنيتِه8إّنا بأرِض قوٍم أهِل كتاباهلل عليه وسلم، فقلت: يا رسول اهلل، 

بقويس، وبكلبي الذي ليس بمعل م، وبكلبي املعل م فام َيصُلُح يل؟  وبأرِض َصْيد، أصيدُ 

قال: أّما ما ذكرَت من أنك بأرِض أهِل الكتاب، فال تأكلوا يف آنيتهم، إالّ أن ال جتدوا ُبّدًا، 

من أنك بأرِض َصْيد، فام ِصدَت بقوسك فذكرَت  فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرَت 

                                                

1
يف كتاب املناِسك )باب يف  212: 2أبو داود ، يف كتاب احلج )باب ما يفعل بازهدي إذا َعطِب يف الطريق( 77: 9ـ مسلم   

 . ا َعطَِب قبل أن َيبُلغ(ازهدي إذ

3
نِّ والعظم والظفر(: يف كتاب الذبائح والصيد )باب 638و 633: 9ـ البخاري     . ال يذكى بالسِّ

8
 . ـ كان أبو ثعلبة هو وقوُمه بنو ُخَشني من العرب الذين يسكنون الشام  
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، وما ِصدَت بكلبك الذي ليس 13اهلل فُكل. وما ِصدَت بكلبك املعل م فذكرَت اهلل فُكْل 

 بمعل م، فأدركت ذكاته فُكل((.

وروايُة أيب داود هذا لفظها: ))يا رسول اهلل، إنا نجاوُ  أهل الكتاب، وهم يطبخون 

رشبون يف آنيتهم اخلمر، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إْن يف قدورهم اخلنزير، وي

، وكلوا 15وجدتم غريها فكلوا فيها وارشبوا، وإن مل جتدوا غرَيها، فاْرَحضوها باملاء

 وارشبوا((.

 

 :ـ جواُبه صىل اهلل عليه وسلم السائَل بأكثَر مما سأل عنه 15

بأكثَر مما سأل، إذا رأى أن  به حاجًة إىل  وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم جُييب السائَل 

معرفِة الزائِد عن ُسؤاله، وهذا من كامِل رأفتِه صىل اهلل عليه وسلم، ومن عظيم رعايتِه 

هني:  باملتعلِّمني واملتفقِّ

رجٌل ـ من بني ُمْدلٍِج ـ النبي   قال: ))سأَل  (ض)عن أيب هريرة  17أبو داود روىـ  84

، ءقال: يا رسول اهلل، إنا َنركُب البحَر، ونحِمُل معنا القليَل من املاصىل اهلل عليه وسلم ف

                                                

13
يت اهلل عىل الصيد عند إشالئك الكلب املعل م وإرسالك إي   حِللِّه بالتسمية عليه عند ، فُكْله، اه عىل الصيدـ أي إذا سم 

 . إرسال الكلب املعل م

15
 . ـ أي اغِسلوها غساًل جيداً   

17
يف كتاب الطهارة )باب الوضوء بامء  21: 1وأبو داود، يف كتاب الطهارة )باب الطهور للوضوء( 22: 1ـ يف ))املوطأ((   

 . البحر(
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 البحر؟ فقال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: هو 
ِ
ُأ بامء أنا به َعِطْشنا، أفنتوض  فإن توض 

 ، احِللُّ َمْيَتُتُه ((.هالط هوُر ماؤُ 

ؤ بامء  (ص)فأجاب  البحر، بأن  ماَءه َطهور ذلك امُلْدجِلي  الَبّحار، عن حكم التوضُّ

ُؤ به، ثم أشَفَق  عىل ذلك البّحار أن َيشَتبَِه عليه ُحكُم َمْيَتِة البحر، وهي )ص(َيِصحُّ التوضُّ

يشء يَقُع له أثناَء إبحاره، فبني  له ان  ميتة البحر حالٌل أكُلها واالنتفاُع هبا، فقال له  يادًة 

 عىل سؤالِه: ))احِللُّ َمْيَتُتُه((.

 البحر وإن مات فيه ما مات، 
ِ
فهذه الزيادة يف اجلواب مهمة ألهنا بي نت طهارَة ماء

وبي نَْت ِحل  تلك املَيتِة أيضًا، ومعرفُة ذلك رضوريٌة للبحار، ألنه قد حيتاج إىل أكِل تلك 

خر وال حرج عليه.  املَيتة يف بعض األحيان اختيارًا أو اضطرارًا، فيأُكُل منها وَيد 

 ما حَيتاُج إليه (ص )الصنيُع منهوهذا 
ِ
من ُلباِب اخلري يف ُأسلوب التعليم واستيفاء

 املتعلِّم.

وروى مسلم يف كتاب احلج يف )باب صحة َحجِّ الصبّي وأجِر من َحج  به( ـ  85

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: ))َرَفعْت امرأٌة صبّيًا زها ـ وهي  4وأبو داود والنسائي

؟ قال: نعم، ولِك أجٌر((.حاّجة ـ فقال  ت: يا رسوَل اهلل أزهذا حج 

فأجاهبا النبي صىل اهلل عليه وسلم بأكَثَر مما سألْت عنه، فقد سألت عن َحّج الصبي، 

، و ادها: ولِك أجر. إْذ هي املتوليُة ألمِره، فأفادها بثبوِت األجر زها، وذلك  فقال: له َحج 

                                                

4
يف كتاب مناسك احلج  121: 5والنسائي ، يف كتاب املناسك )باب يف الصبي حيج( 194: 2وأبو داود ، 99: 9ـ مسلم   

 . )احلج بالصغري(
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ِل باِعٌث قوي  عىل ُحسِن فعلِها واال  هبا ممن يأيت بعدها من األمهات واآلباء، يف حتمُّ
ِ
قتداء

املشّقات الشديدِة باصحاب االوالد الصغار للحج إىل بيت اهلل املعظم، لُيغَرس يف قلوهبم 

وَمشاهد أنظارهم هذا املشهُد العظيم، وينطبَع يف نفوسهم هذا الركُن اخلامُس اجلسيم، 

موع.وملِا يف َمشَهد الصغار حول البيت م  ن حتريٍك للُقلوب واألرواِح والدُّ

 

 :ـ َلْفُته صىل اهلل عليه وسلم السائَل إىل غري ما َسَأل عنه 16

 وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم َيلِفُت السائَل عن سؤالِه حلكمٍة بالغٍة ومن ذلك:

، واللفُظ للبخاري، عن انٍس ريض اهلل عنه ))أن  6ما رواه البخاري ومسلمـ  86

اًل قال لرسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: متى الساعُة يا رسوَل اهلل؟ قال: ما أعددت  رج

زها؟ قال: ما أعددت  زها من كثرِي صالٍة وال صوٍم وال َصَدقٍة، ولكني أحبُّ اهلل ورسوَله، 

 قال: أنت مع من أحببَت((.

الذي اخَتص  اهلل تعاىل  فَلَفَته صىل اهلل عليه وسلم عن سؤالِه عن َوْقِت قيام الساعة،

 آَخَر هو أحوُج إليه، وأفَضُل نفعًا عليه، وهو إعداُد العمِل الصالح 
ٍ
بعلِمه، إىل يشء

 للّساعِة، فقال: ما أعددت  زها؟ فقال: ُحب  اهللِ ورسولِه، فقال: أنت مع من أحببَت.

. ويف هذا فزاده صىل اهلل عليه وسلم أيًا أن اإلنسان حُيرَشُ مع من ُيصاِحُب  وحُيبُّ

تبصرٌي لإلنسان وحتذيٌر من أن يت خذ يف الدنيا قرينًا له غرَي صالٍح، فيكوَن معه يف اآلخرِة 

 حيث يكون!

                                                

6
 . يف كتاب املناقب )باب مناقب عمر بن اخلطاب( 41: 7ـ البخاري   
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وهذا األسلوُب يف َلْفِت السائل ُيسّمى: أسلوَب احلكيِم، وهو َتَلّقي السائِل بغري ما 

ه أو مما هو أهمُّ مما سَأل عنه أو أنفَ   ُع له.َيطُلب، مما هَيُمُّ

 :7ومن هذا الباب أيضًا ما رواه البخاري ومسلم

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ))أن  رجاًل سأل النبي  صىل اهلل عليه وسلم فقال: ـ  87

يا رسول اهلل، ما َيْلَبُس امُلْحِرم؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ال َيْلَبُس الَقميَص، 

اويَل  ْعفراُن، فإْن مل جَيِد وال الِعاممَة، وال الرس  ُه الَوْرُس أو الز  ُنَس، وال ثوبًا مس  ، وال الرُبْ

ني، وْلَيْقَطْعُهام حتى يكونا حتت الكعبنِي((. ، فْلَيْلَبْس اخلُف   الن عَلنْيِ

فأنت ترى أن  الرسول صىل اهلل عليه وسلم ُسِئَل عام َيْلَبُس امُلْحِرم، فأجاب ببياِن ما 

ن ذلك اجلواَب عام َيْلَبُسه، فإن  ما ال َيلَبُسه امُلْحرم حمصور، وما ال َيلَبسه  امُلحِرم، وَتضم 

َد له  َيلَبُسه غري حمصور، فعَدل عام ال ينحرُص تعداُده إىل ما ينحرص، طلبًا لإلجيا ، ولو عد 

 ما يلَبُس لطال به البيان، وربام َيصُعُب عىل السائل ضبُطه واستيعاُبه.

له صىل اهلل عليه وسلم  يادًة عام سأل: ُحكَم ُلبِس اخلُفِّ عند عَدِم وجوِد ثم بني  

الن ْعل، فزاده بياَن حالِة االضطرار هذه، وهي مما يتصل بالسؤال، فقال: ))فإْن مل جيد 

ني، وْلَيْقَطْعُهام حتى يكونا حتت الكعبني((. ومن هذا القبيل أيضًا:  الن ْعَلني، فْلَيْلَبْس اخلُف 

، واللفُظ له، عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه: 1ما رواه البخاري ومسلمـ  88

))أن  رجاًل أعرابيًا أتى النبي  صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل: الرجُل ُيقاتُِل 

                                                

7
 . يف كتاب احلج 73: 8)باب من أجاب السائَل بأكثر مما سأله( ومسلم ، يف كتاب العلم 214ـ  213: 1ـ البخاري   
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قال ، والرجُل ُيقاتُِل لرُِيى َمكاُنه، فمن يف سبيل اهلل؟ فرللَمْغنَم، والرجُل ُيقاتُِل لُِيذكَ 

 .(رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))من قاتل لتكوَن كلمُة اهلِل أعىل فهو يف سبيل اهلل(

ففي هذا احلديث ُعدوُل الرسوِل صىل اهلل عليه وسلم عن اجلواب عن عنِي ما سأَل 

السائُل عنه إىل غريه، إْذ كان ال يصلح أن جُياب عام سأل عنه بنعم أو: ال، فقد عَدَل عن 

ماِهّيِة القتاِل التي َيسأل عنها، إىل بيان حاِل امُلقاتِل، وأفاده أن الِعربَة بُخلوص  جوابه عن

 النية والقصد.

ويف إجابِة الرسول صىل اهلل عليه وسلم بام َذَكر ـ ))من قاتل لتكون كلمة اهلل هي 

 العليا فهو يف سبيل اهلل(( ـ غايُة البالغة واإلجيا .

وامع َكلِِمه صىل اهلل عليه وسلم، ألنه لو أجاب بأن وقد ُعد  هذا احلديُث من ج

مجيع ما ذكره ليس يف سبيل اهلل، احَتَمل أن  ما عدا ذلك كلُّه يف سبيل اهلل، وليس كذلك، 

وقد يكون الغضُب واحلميُة هلل تعاىل فيكون ذلك يف سبيل اهلل، فَعَدل صىل اهلل عليه وسلم 

 عليه، فأفاد َدْفَع االلتباس و يادَة اإلفهام. إىل لفظ جامع ملعنى السؤال والزيادةِ 

 

 :ـ استِعادُته صىل اهلل عليه وسلم السؤاَل من السائِل إليفاء بيان احلكم17 

وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم َيستعيُد السائَل سؤاَله ـ وقد أحاط بسؤالِِه علاًم ـ 

 له، ومن ذلك: لَيزَده علاًم أو لَيستدِرك عىل ما أجاَبه به، أو ليوضحه

                                                                                                                                                            

1
يف كتاب اجلهاد )باب من قاتل  21: 6و، يف كتاب العلم )باب من سأل ـ وهو قائم ـ عاملًا جالسًا( 197: 1ـ البخاري   

يف كتاب اإلمارة  49: 13ومسلم . باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره 159و، لتكون كلمة اهلل هي العليا(

 . بيل اهلل()باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف س
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، واللفُظ ملسلم، عن أيب قتادة ))أن رسول اهلل صىل 6ما رواه مسلٌم والنسائيـ  89

 اهلل عليه وسلم قام فيهم، فذكَر زهم أن اجلهاَد يف سبيل اهلل، واإليامن باهلل: أفضُل األعامل.

ر عني خ طاياي؟ فقام رجل فقال: يا رسول اهلل، أرأيَت إن ُقتِلُت يف سبيل اهلل ُتَكف 

فقال له رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: نعم إن ُقتِلَت يف سبيل اهلل وأنت صابٌر حُمَتِسٌب 

 ُمقبٌِل غرُي ُمْدبِر.

ر عني (ص)ثم قال رسول اهلل  : كيف قلَت؟ قال: أرأيَت إن ُقتِلُت يف سبيل اهلل أُتَكف 

يَن، فإن   : نعم وأنت صابٌر حُمَتِسٌب غريُ )ص(خطاياي؟ فقال رسول اهلل  ُمدبِر إالّ الد 

 جربيَل قال يل ذلك((.

به 18  :ـ تفويُضه صىل اهلل عليه وسلم الصحايب باجلواب عام ُسئل عنه لُيدرِّ

ض أَحِد أصحابِه اجلواَب عن السؤاِل الذي ُرفع إليه  وكان صىل اهلل عليه وسلم ُيفوِّ

به عىل اإلجابة يف أمور العلم، ومن ذلك:  لُيدرِّ

، عن ابن عباس 1رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجهما ـ  91

ريض اهلل عنهام قال: ))كان أبو هريرة حيد  أن رجاًل أتى إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وسلم منرصَفُه من ُأُحد، فقال:

فون  مُن والَعَسُل، ورأيُت الناس يتكف  إين رأيُت الليلة يف املنام ُظّلًة َينُطُف منها الس 

، ورأيُت سببًا واصاًل من السامء إىل األرض، رأيُتك يا  منها بأيدهيم، فاملستكثُِر واملستِقلُّ

                                                

6
 ..يف كتاب اإلمارة )باب من ُقتِل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إالّ الدين( 28: 13ـ مسلم   

1
 . يف كتاب التعبري )باب رؤيا الليل( 379و  345: 12ـ البخاري   
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به رجل  رسول اهلل، أخذَت به فعلوَت به، ثم أَخَذ به رجل آخر من بعدك فَعال به، ثم أَخذَ 

 آخر بعده فَعال به، ثم أَخذ به رجل آخر بعده فانقطع به، ثم ُوِصَل له فَعال به.

ا، فقال رسول اهلل  هن  َ قال أبو بكر: يا رسول اهلل بأيب وُأّمي أنَت، واهللِ َلَتَدَعنّي فأُلَعربِّ

ّلُة فُظل ُة اإلسالم ها. قال أبو بكر: أما الظُّ ، وأما الذي َينُِطُف من صىل اهلل عليه وسلم: اْعرُبْ

السمن والعسل فهو القرآن حالوُته ولينُه. وأما ما يتكفف الناُس من ذلك فاملستكثُِر من 

القرآن واملستِقلُّ منه. وأما السبُب الواصُل من السامء إىل األرض فهو احلق الذي أنت 

يأخذ به رجل آخر فيعلو  عليه، تأُخُذ به فُيعليك اهلل، ثم يأُخُذ به بعدك رجٌل فَيْعلو به، ثم

 به، ثم يأُخُذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصَل له فيعلو به.

فأخرِبين يا رسول اهلل بأيب أنت، أصبُت أم أخطأُت؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ثني ما الذي  وسلم: أصبَت بعضًا وأخطأَت بعضًا، فقال: فواهلل يا رسول اهلل، َلُتحدِّ

 ىل اهلل عليه وسلم: ال ُتقِسْم يا أبا بكر((.أخطأُت؟ فقال النبي ص

ومن باب التدريب والتمرين أيضًا أمُره صىل اهلل عليه وسلم لبعِض أصحابِه بأن 

 َيقيض بني يديه، فيام ُرفع إليه من اخلصومات.

، واللفُظ له، عن عبد اهلل بن 7فقد روى أمحد يف، والدارقطني يف ))سننه((ـ  91

 تعاىل عنهام قال: ))جاء رجالن خَيتصامن إىل رسول اهلل صىل عمرو بن العاص ريض اهلل

اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لَعْمرو بِن العاص: اقِض بينهام، 

 قال: وأنت ها هنا يا رسوَل اهلل؟

                                                

7
 . 213: 4و))سنن الدارقطني(( ، 185: 2ـ يف ))مسند أمحد((   
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قال: نعم، قال: عىل ما أقيض؟ قال: إن اجتهدَت فأصبَت فلك عرشُة ُأجوٍر، وإن 

 خطأَت فلك أجر واحد((.اجتهدَت فأ

، عن ُعقبة بن عامر اجُلَهني ريض اهلل عنه قال: 1وروى أمحد والدارقطني أيضاً ـ  92

))جاء َخْصامن إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خَيتصامن، فقال يل: ُقْم يا ُعقبُة اقِض 

بينهام، فإن بينهام، قلُت: يا رسول اهلل، أنت أوىل بذلك مني، قال: وإن كان، اْقِض 

 اجتهدَت فأصبَت فلك عرشُة ُأجوٍر، وإن اجتهدَت فأخطأَت فلك أجر واحد((.

، واللفُظ له، عن جارية بن َظَفر احلَنَفي الَياممي 2وروى ابن ماجه والدارقطنيـ  93

ريض اهلل عنه، قال: ))إن  دارًا كانت بني أخوين، فَحَظرا يف وسطها ِحظارًا، ثم َهَلكا وَتَرك 

واحد منهام َعِقبًا، فاد عى كلُّ واحٍد منهام أن احِلظاَر له من دون صاحبه، فاخَتَصم  كلُّ 

َعِقبامُها إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فأرَسَل ُحذيفة بَن اليامن، فَقىض بينهام، فَقىض 

ال ، ثم رجع فأخرَب النبي صىل اهلل عليه وسلم، فق3باحِلظار ملن َوَجد معاِقَد الُقُمط تليه

 النبي صىل اهلل عليه وسلم: أصبَت وأحسنَت((.

 

 :بالثناِء عليه إذا أصاب العامل بيشء من العلم ليقابله ^ ـ امتحاُنه  19

                                                

1
 . 215: 4ـ يف ))مسند أمحد((   

2
( 785: 2ـ ابن ماجه    يف كتاب األقضية  229: 4والدارقطني ، يف كتاب األحكام )باب الرجالن يدعيان يف ُخصٍّ

 . واألحكام

3
َعف والَقَصب: ـ احِلظار    . وهو حائط احلظرية، ما حُيَظر به من الس 

 ..عىل احلبلثم أطلق ، ِخرقٌة عريضة ُيشدُّ هبا الصغري: وهو يف األصل، والُقُمط مجُع ِقامط
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وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم يمتحُن بعَض أصحابِه، فيسأُله عن يشء من العلم 

ب يف صدِره، لَيكِشف َذكاءه ومعرفَته، فإذا هو أصاب يف جوابِه َمَدحه وأثنى علي ه ورَضَ

إشعارًا باستحقاِقه ُحب  رسول اهلل وتقديرًا منه صىل اهلل عليه وسلم حلُْسِن إجابتِه، ومن 

 هذا الباب:

عن ُأيَبّ بن كعب ريض اهلل عنه ـ وكانت كنيُته ـ أبا امُلنِْذر ـ قال:  4ما رواه مسلمـ  94

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))يا أبا امُلنذر، أيُّ آيٍة من كتاب اهلل معك أعظم؟ 

قال: قلُت: اهلل ورسوله أعلم. قال: يا أبا املنذر أَتدري أيُّ آيٍة من كتاب اهلل معك أعظم؟ 

  ال إله إالّ هو احليُّ القّيوم(.قال: قلُت: )اهلل

ب يف صدري وقال: لَِيْهنَِك العلُم أبا املنذر((. أي لَتْهنَأ به.  قال: فرَضَ

، وابن سعد، والقايض وكيعـ  95 ، عن 5وما رواه أبو داود، والرتمذي، والدارميُّ

لم إىل الَيَمن، قال ُمعاذ بِن جبل ريض اهلل عنه قال: ))ملّا َبَعثني رسول اهلل صىل اهلل عليه وس

يل: كيف تقيض إن َعَرض لك قضاء؟ قلُت: أقيض بكتاب اهلل، قال: فغن مل جَتِد يف كتاب 

اهلل؟ قلُت: أقيض بُسنّة رسول اهلل، قال: فإن مل جتد يف سنّة رسول اهلل؟ قلُت: أجَتِهُد برأيي 

ب رسول اهلل صدري بيده، وقال: احل . قال: فرَضَ َق وال آلو ـ أي ال أقرصِّ مُد هلل الذي َوف 

 رسوَل رسوِل اهلل ملا ُيريض رسوَل اهلل((.

 

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالسكوِت واإلقراِر عىل ما َحَدث أمامه 21

                                                

4
 . يف كتاب صالة املسافرين )باب فضل سورة الكهف وآية الكريس( 93: 6ـ   

5
 . يف كتاب األقضية )باب اجتهاد الرأي يف القضاء( 313: 3ـ أبو داود   
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ُ عنه بالتقرير، فام َحَدث أماَم النبي   ه عليه النبي (ص)وُيعبِّ من ُمْسلٍم قوالً أو فعاًل، وأقرَّ

ضا به فهو بيانر منه بالسكوت عليه أو إظها (ص)  :إلباحة ذلك القوِل أو الفعل (ص)ِر الرِّ

عن أيب ُجَحيفة َوْهِب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه، قال: ))آخى  6روى البخاريـ  96

ْرداء، فزار سلامُن أبا الدرداء، فرأى ُأم  ب النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ني َسْلامن وأيب الد 

َلًة، فقال  .ازها: ما شأُنِك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجٌة يف الدني الدرداء ُمَتَبذِّ

فجاء أبو الدرداء فَصنَع له طعامًا، فقال لسلامن: ُكْل فإين صائم، قال: ما أنا بآكٍل 

حتى تأكل، فَأَكل. فلاّم كان الليل ذَهَب أبو الدرداء َيقوم، فقال: َنْم، فنام، ثم ذهب يقوم، 

آِخُر الليِل قال سلامن: ُقْم اآلن، قال: فَصل يا، فقال له سلامن: إن  لَِربِّك  فقال: َنْم، فلام كان

ه. فأتى ـ  عليك حّقًا، ولِنْفِسك عليك حّقًا، وألهلِك عليك حّقًا، فأعِط كل  ذي حقٍّ َحق 

، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: هأبو الدرداء ـ النبي صىل اهلل عليه وسم فَذَكر ذلك ل

 ق سلامن((.َصدَ 

عن عمرو بن العاص قال: ))احتلمُت يف ليلٍة باردة يف غزوِة  7وروى أبو داودـ  97

مُت ثم صل يُت بأصحايب الصبح،  الِسل، فأشفقت إن اغتسلُت أن َأهلِك، فتيم  ذات الس 

فذكروا ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صل يَت بأصحابك وأنت ُجُنب؟ 

بالذي منعني من االغتسال، وقلت: إين سمعُت اهلل يقول: )وال َتقُتلوا أنفَسكم  فأخربُته

 إن اهلل كان بكم رحياًم(، فَضِحك رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسم ومل يقل شيئًا((.

                                                

6
 . يف كتاب األدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف( 442: 11و، يف كتاب الصوم 182: 4ـ   

7
 . م )باب إذا خاف اجلنُب الربَد(يف كتاب التيم 141: 1ـ   
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 :ـ انتِهاُزه صىل اهلل عليه وسلم املناسباِت العاِرضَة يف التعليم 21

نْتِهُز املناَسَبَة امُلشاكِلَة ملا ُيريُد تعليَمه، فرَيبُِط بني وكان صىل اهلل عليه وسلم كثريًا ما يَ 

املناسبِة القائمة، والعلِم الذي ُيريد َبث ه وإذاعَته، فيكون من ذلك للمخاطبني أبنَيُ 

 لوضوح، وأفضُل الَفْهم.ا

عن جابر ريض اهلل عنه: ))أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مر   11روى مسلمـ  98

، فتناوَله 13، فمر  بَجْدٍي ميٍِّت أَسك  12، والناُس كنََفَتْيه11وق، داخاًل من بعِض العالَِيةبالّس 

بُّ أن  هذا له بدرهم؟ قالوا: ما ُنِحبُّ أنه لنا بيشء، وما َنصنَُع 
فأخَذ بُأُذنِه، ثم قال: أيُّكم حُيِ

َكُك َعْيبًا فيه، ألنه أَسّك،  ؟ قالوا: واهللِ لو كان حّيًا كان14به؟ قال: أحُتِّبون أنه لكم هذا الس 

نيا أهوُن عىل اهلل من هذا عليكم((.  فكيف وهو ميِّت؟! فقال: فواهللِ للدُّ

عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: ))َقِدَم عىل  15وروى البخاري ومسلمـ  99

، إْذ َوَجَدْت 18َتْسعى 17ها، فإذا امرأٌة من السبي حَتل َب َثْديا16النبي صىل اهلل عليه وسلم َسْبٌي 

                                                

11
 . يف أول كتاب الزهد والرقائق 93: 18ـ   

11
 . ُقرى بظاهر املدينة: ـ العالية  

12
 . ـ أي جانَِبيهْ   

13
 . ـ أي صغرِي األذنني  

14
 . ـ أي بال يشء ّما  

15
يف كتاب التوبة )باب سعة  71: 17ومسلم ، يف كتاب األدب )باب رمحة الولد وقبلته ومعانقته( 361: 11ـ البخاري   

 . رمحة اهلل وأهنا تغلب غضبه(

16
بُْي     . وكان هذا السبي سبي َهواِ ن، األرسى: ـ الس 

17
 . ـ أي سال حليُب ثدييها  

18
 . ـ أي متيش برسعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها  
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َصبِيًا ـ زها ـ يف السبي، أخَذْتُه فألَصَقْته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صىل اهلل عليه 

، فقال: 3هذه طارحًة ولَدها يف النار؟ قلنا: ال، وهي َتْقِدُر عىل أن ال َتطرحه 2وسلم: أُتَرْون

 .(هلل ُ أرحُم بِعباِده من هذه بَوَلِدها(

امُلناسبَة القائمَة بني يديه مع أصحابه، املشهوَد فيها حناُن األُمِّ الفاِقدة،  (ص)فانَتَهَز 

َف الناَس رمحَة  عىل َرضيعها إْذ َوَجَدْته، ورَضَب هبا املُشاَكَلَة واملُشاهبَة برمحة اهلل تعاىل، لُيعرِّ

اقتباالً وابتداًء دون مناسبة، بل  َربِّ الناِس بعباده، ومل َيبتِدئهم أو يْقَتبِلهم هبذا املعنى

حًا لَسَعِة رمحة اهلل تعاىل ورأفتِه  أورده زهم يف هذه املناسبة، فكان ذلك َدْرسًا ورَشْ

 .5بمخلوقاته سبحانه )واهللُ َرؤوٌف بالِعباد(

قال: ))كنا جلوسًا ليلًة (ض)عن َجرير بن عبد اهلل الَبَجيل  6وروى البخاريـ  111

ْون رب كم مع النبي صىل اهلل  عليه وسلم، إذ َنَظَر إىل القمر ليلَة الَبْدر، فقال: إنكم َسرَتَ

يومض القيامة، كام ترون هذا القمر، ال ُتضامون يف ُرؤَيتِه، فإن استطعتم أن ال ُتْغَلبوا عىل 

صالٍة قبل طلوع الشمس، وصالٍة قبل غروهبا، فافعلوا، ثم قرأ: )وَسبِّْح بَحْمِد ربِّك قبَل 

ْمِس وقبَل الُغروب(ُطل  .8وِع الش 

                                                

2
 ؟ ـ أي أتظنون  

3
 . ـ أي ال تطرحه ما دامت تقدر عىل حفظه معها ووقايتِه  

5
 . 217اآلية ، ـ من سورة البقرة  

6
 ، يف كتاب مواقيت الصالة )باب فضل صالة العرص( 27: 2ـ   

8
 . 39اآلية ، ـ من سورة ق  
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َ زهم أن رؤية اهلل  حابِة للقمر ليلَة البدر، فبني  فانتهز صىل اهلل عليه وسلم ُمشاهدَة الص 

هولِة والُيرْس.  تعاىل يف اآلخرة، ستكون للمؤمنني يف اجلنة هبذا الوضوح وتلك السُّ

 

 :ـ تعليمه صىل اهلل عليه وسلم باملُامَزحِة واملُداَعبة 22

وكان صىل اهلل عليه وسلم ُيداِعُب أصحاَبه يف بعِض األحياِن وُيامِ ُحهم، ولكنه ما 

 ، وكان ُيعلِّم كثريًا من أموِر العلم خالل امُلداَعبِة واملاُم حِة.11كان يقوُل إالّ حقاً 

، واللفُظ 5، وابُن ماجه4، والرتمذي3، وأبو داود2، ومسلم1روى البخاريـ  111

أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: ))كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أليب داود، عن 

َيدُخل علينا، ويل أخ صغرٌي ُيكن ى أبا ُعَمري، وكان له ُنَغٌر َيلَعُب به، فامت، فدَخَل عليه 

النبي صىل اهلل عليه وسلم ذاَت يوم فرآه حزينًا، فقال: ما شأُنه؟ قالوا: مات ُنَغُره، فقال: يا 

 .(ري ما َفَعل النَُّغري؟ (أبا ُعم

                                                

11
 يف الرب والصلة )باب ما جاء يف املزاح(  241: 3ـ روى الرتمذي   

 . )إنك ُتداِعُبنا( إنك مُتاِ حنا((: ومعنى قوزهم، َحَسنٌ  ))هذا حديث: قال الرتمذي

1
 . )باب التكنية للصبي وقبل أن يوَلَد للرجل( 582: 11يف كتاب األدب )باب االنبساط إىل الناس( و 526: 1ـ   

2
 . يف كتاب اآلداب )باب جوا  تكنية من مل يولد له وتكنية الصغري( 128: 14ـ   

3
 . ألدبيف كتاب ا 293: 4ـ   

4
 . يف الرب والصلة )باب ما جاء يف املِزاح( 157: 8و، يف كتاب الصالة خمترصًا )باب الصالة عىل البُُسط( 128: 2ـ   

5
 . ُمقَترِصًا عىل ذكر الكنية، يف كتاب األدب 1231: 2ـ   
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عن أنس ريض اهلل عنه قال: ))إن  رجاًل  7وروى أبو داود والرتمذيـ  112

: إين 8اسَتحَمَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فقال رسول اهلل حاِمُلك عىل َوَلِد النّاقة، فقال الرجل: يا رسول اهلل، ما أصنَُع بولِد الناقة؟ 

صىل اهلل عليه وسلم: وهل َتلُِد اإلبَل إالّ النّوُق؟ ((. فأفهمه صىل اهلل عليه وسلم من 

 طريق هذه املداعبة اللطيفة، أن اجلَمَل ولو كان كبريًا حَيمُل األثقال، ما َيزاُل َوَلد الناقة.

 

 :ـ تأكيُده صىل اهلل عليه وسلم التعليم بالَقَسم 23

 عليه وسلم يف كثري من األحيان، َيبدُأ حديَثه بالَقَسم باهلل تعاىل، وكان صىل اهلل

 تنبيهًا منه إىل أمهّية ما يقوُله وتقويًة للحكم وتأكيدًا له.

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  11روى مسلمـ  113

، أَوال 12ْؤِمنوا، وال ُتْؤِمنوا حتى حَتاّبواوسلم: ))والذي نْفيس بيده، ال َتْدُخلون اجلنّة حتى تُ 

 إذا فعلُتموه حَتابْبُتم؟ َأفشواالسالَم بينكم(
ٍ
 .(َأُدلُّكم عىل يشء

عن أنس ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  2وروى مسلمـ  114

ب  جلاِرِه ـ أو قال: ـ ألخيهِ 
بُّ لنفِسه((. ))والذي نفيس بيده، ال ُيْؤِمُن عبٌد حتى حُيِ

 ما حُيِ

                                                

7
 يف كتاب األدب)باب ما جاء يف املزاح( 311: 4ـ أبو داود   

8
 . لَيحِمل عليه َمتاعه، ـ أي سأله أن ُيعطِيَه بعريًا من إبل الصدقة  

11
 . وأن حمبة املؤمنني من اإليامن(، يف كتاب اإليامن )باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إالّ املؤمنون 35: 2ـ   

12
  .(... )وال تؤمنوا حتى حَتابوا: ـ كذا الروايُة يف ))صحيح مسلم(( بحذِف النون يف قوله  

2
 . يف كتاب اإليامن )باب الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري( 17: 2ـ   
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يح اخلُزاعي ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل  4وروى البخاريـ  115 عن أيب رُشَ

قال: ))واهللِ ال ُيؤِمن! واهللِ ال يؤمن! واهلل ال يؤمن! قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: (ص)

 .(الذي ال َيْأَمُن جاُرُه َبواِئَقه(

 هذه األحاديث، ـ وهو الّصاِدُق وما كان الَقَسُم منه صىل اهلل عليه وسلم يف

لة  الم ـ الذي هو ِشعاُر اإلسالم ـ يف توثيق الصِّ املَْصدوق ـ إالّ للتنبيِه عىل أمهية أَثِر الس 

والت حابِّ بني الناس، والتنبيِه عىل لزوِم حمّبة اخلرِي للجاِر واألخ، والتنبيه عىل َشناعِة أذى 

عمن خاَلَف َهْدَيه صىل اهلل عليه وسلم يف هذه اجلار وتنغيِصه، حتى َنفى اإليامَن 

 األحاديث.

 

 :ـ تكراُره صىل اهلل عليه وسلم القوَل ثالثًا لتأكيد مضمونه 24

ُر حديَثه تأكيدًا ملضمونِه، وتنبيهًا للمخاطب عىل  وكان صىل اهلل عليه وسلم ُيكرِّ

ي ته، وليفَهَمه السامُع وُيتِقنَه، وقد َترَجَم اإلمام  البخاري زهذا املعنى )باَب من أعاَد أمهِّ

 ، وأخرَج فيه احلديثني الّتاليني:6احلديث ثالثًا لُيفَهَم عنه(

أنه كان إذا َتكل م بكلمٍة أعاَدها ثالثًا  (ص)))عن النبي (، ض)عن أنس ـ  116

 حتى ُتفَهم عنه((.

                                                

4
 . يف كتاب األدب )باب إثم من ال يأمن جاُره بوائَقه( 371: 11ـ   

6
 . يف كتاب العلم 189ـ  188: 1ـ   
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رسوُل اهلل صىل وعن عبد اهلل بِن عمرو ريض اهلل تعاىل عنهام قال: ))َُتل َف ـ  117

أ، فَجعْلنا  اهلل عليه وسلم يف َسَفٍر ساَفرناه، فأدَركنا وقد أْرَهَقْتنا صالُة العرص، ونحن نتوض 

تني أو ثالثًا((.  َنمَسُح عىل أرُجلِنا، فنادى بأعىل صوتِه)ويٌل لألْعقاب من النار( مر 

اذ بن جَبل عن عبد الرمحن بن َغنْم، عن ُمع 2وروى أمحد يف ))مسنده((ـ  118

ريض اهلل تعاىل عنه: ))أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خرج بالناس ِقَبَل غزوِة َتبوك، 

فلام أن أصبح صىّل بالناِس صالَة الصبح، ثم إن الناَس َركِبوا، فلاّم أْن َطَلعْت الشمُس 

جْلةِ   ..لم َيتلو أَثَرهُ .، وَلِزم ُمعاٌذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وس3َنَعس الناُس عىل أثر الدُّ

ثم إن  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َكَشف عنه ِقناَعه، فالَتفَت فإذا ليس من 

اجليِش رجٌل أدنى إليه من ُمعاذ، فناداه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا ُمعاُذ، 

لتامها إحدامها قال: َلب يك يا نبي اهلل، قال: اْدُن، دوَنَك، فَدنا منه حتى َلِصَقْت راح

 باألخرى.

فقال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما كنُت أحِسُب الناَس ِمنّا كَمكاهِنم من الُبعد، 

َقْت هبم ِركاهُبم َترَتُع وَتسرُي، فقال رسول اهلل صىل  فقال معاذ: يا نبي اهلل، َنَعس الناُس فتفر 

 اهلل عليه وسلم: وأنا كنُت ناِعسًا.

                                                

2
يف أبواب اإليامن )باب  125ـ  124: 4من طريٍق آخر عند الرتمذي وأصُل احلديث ، وإسناُده َحَسنٌ ، 246ـ  245: 5ـ   

قال . يف كتاب الِفتَن )باب كفِّ اللسان يف الفتنة( 1315ـ  1314: 2وعند ابن ماجه ، ما جاء يف حروة الصالة(

 . ))حديث حسٌن صحيٌح((: الرتمذي

3
جْلَُة السفر من أول الليل    . َنَعسوا أي بسبب سفرهم من أول الليل، ـ الدُّ
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 إليه وَخْلَوَته له، قال: يا رسول اهلل، ائَذْن يل )ص(رسول اهلل  4رْشىفلام رأى معاٌذ بُ 

كلمٍة قد أمرَضْتني وأْسَقَمْتني وأْحَزَنْتني، فقال نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم   أسأُلك عن

 ت.ئشَسْلني َعم  

 غرِيها
ٍ
ثني بعمل ُيْدِخُلني اجلنَة ال أسأُلك عن يشء قال نبي  ،5قال: يا نبي اهلل، َحدِّ

اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َبْخ َبْخ َبْخ، لقد سألَت عن عظيٍم، لقد سألَت عن عظيٍم، لقد 

سألت عن عظيٍم، وإنه لَيسرٌي عىل من أراد اهلل به اخلري، وإنه لَيسرٌي عىل من أراد اهلل به 

 إالّ ق
ٍ
ثه بيشء اله ثال  مّراٍت، يعني اخلرَي، وإنه لَيسرٌي عىل من أراد اهلل به اخلرَي، فلم حُيدِّ

 ما ُيْتِقنَه. ثالَ  مّراٍت، ِحرصًا لكي

فقال نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ُتؤِمُن باهلل واليوِم اآلِخر، وُتقيُم الصالَة، وَتعُبُد 

اهلل وحده ال ُترِشك به شيئًا حتى متوَت وأنَت عىل ذلك، فقال: يا نبي اهلل، أِعْد يل، فأعادها 

 له ثال  مّرات.

ثُتك يا ُمعاذ برأِس هذا األمِر، يشءثم قال نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إن  َت حد 

ثني. نام، فقال معاذ: َبىل بأيب وأمي أنَت يا نبي  اهلل فحدِّ  وِقواِم هذا األمِر، وُذْرَوِة الس 

 فقال نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

                                                

4
 . ـ أي ارتياَحه وتوجهه إليه  

5
والسياُق يقتيض أن تكون )ال أسألك عن يشء ، وليست واردة عند الرتمذي وابن ماجه، ـ كذا اللفظة يف ))املسند((  

 . غرِيه(
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أن َتشَهد أْن ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له وأن  حممدًا عبُده  6إن رأَس هذا األمرِ 

 ورسوُله.

 وإن  ِقواَم هذا األمِر إقاُم الصالة وإيتاُء الزكاة.

نام منه اجلهاُد يف سبيِل اهلل. إنام أِمرُت أن أقاتَِل الناَس حتى ُيقيموا  وإن  ُذْرَوَة الس 

كاَة، وَيشَهد وا أْن ال إله إالّ اهلُل وحَدُه ال رشيك له، وأن  حممدًا عبُده الصالَة، ويؤتوا الز 

 ورسوُله.

ها، وِحساهُبم   فإذا َفَعلوا ذلك فقد اعَتَصموا، وَعَصموا ِدماءهم وأموازَهُم إالّ بحقِّ

 . ((..عىل اهلل عز وجل.

 :ـ إشعاُره صىل اهلل عليه وسلم بتغيري ِجْلَستِه وحاله، وتكرار املقال 25

، واللفُظ للبخاري، عن أيب َبْكرة ريض اهلل عنه قال: 7روى البخاري ومسلم ـ 119

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))أال أنبُِّئكم بأكرِب الَكبائر؟ أال أنبُِّئكم بأكرِب الكبائر؟ 

دين، أال أنبُِّئكم بأكرِب الَكبائر؟ قلنا: بىل يا رسول اهلل، قال: اإلرشاُك باهلل، وُعقوُق الوال

وكان مت كِئًا فجلَس فقال: أال وقوُل الّزور وشهادُة الّزور، أال وقوُل الّزور وشهادُة الّزور، 

ُرها حتى قلنا: ليَته  فام  ال يقوزُها حتى قلُت: الَيسُكُت((. ويف روايِة مسلم: ))فام  ال ُيكرِّ

أذهاِن السامعني إىل  َسَكت((. وما هذا التكراُر وتغيرُي احلال التي هو عليها إالّ لَلْفِت 

ر منه، وهو شهادُة الّزور.  ُخطورِة ذلك العمل الذي حُيذِّ

                                                

6
 . أو الَعَمُل الذي ُيدِخُل اجلنة، ـ املراُد بقوله )هذا األمر( الّدين  

7
يف كتاب اإليامن )باب  82ـ  81: 2ومسلم ، االدب )باب عقوق الوالدين من الكبائر( يف كتاب 415: 1ـ البخاري   

 . الكبائر وأكربها(
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 :ـ إثارُته صىل اهلل عليه وسلم انتِباَه السامِع بتكرار النداء مع تأخري اجلواب 26

ُر نداء امُلخاَطب مع تأخري  وكان صىل اهلل عليه وسلم يف بعض األحيان ُيكرِّ

ِمه وضبطِه عنه.اجلواب، لتأكيد االنتباه واال ه به، ولُيبالَِغ تفهُّ  هتامم بام خُيرِبُ

، واللفُظ للبخاري، عن ُمعاذ بن جبل ريض اهلل عنه، 5روى البخاري ومسلمـ  111

ْحلِ  ، فقال: 6قال: ))بينام أنا َرديُف النبي صىل اهلل عليه وسلم، ليس بيني وبينه إالّ آِخرُة الر 

. ثم سار ساعًة، فقال: يا ُمعاذ، قلُت: لب يك 7هلل وَسْعَديكيا ُمعاذ، قلُت: لب يك يا رسول ا

يا رسول اهلل وَسْعَديك. ثم سار ساعًة، فقال: يا ُمعاذ بن جبل، قلُت: لب يك يا رسول اهلل 

 وَسْعَديك.

                                                

5
ويف ، 334: 11واللباس )باب إرداف الرجِل َخْلَف الرجل( ، 44: 6ـ البخاري يف اجلهاد )باب اسم الَفَرس واحِلامر(   

قاق )باب من جاهَد نفَسه يف طاعة اهلل( و، 52: 11االستئذان )باب من أجاب بلب يك وَسْعديك(  ، 291: 11يف الرِّ

عٍ  حه احلافظ ابُن حجر بتوسُّ تَه إىل توحيد ، وهنا رَشَ ويف التوحيد )باب ما جاء يف دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم ُأم 

 . 311: 13اهلل تبارك وتعاىل( 

 . التوحيد دَخل اجلنة قطعًا( يف كتاب اإليامن )باب الدليل عىل أن من مات عىل 229: 1ومسلم 

6
ج للَفَرس واحِلامر   ْ ْحل للبعري كالرس  ْحل، ـ الر  وفائدُة ذكر . هي العود الذي جُيَعُل خلف الّراكِب َيسَتنُِد إليه: وآِخَرُة الر 

أوعى ما يكون فهو ، إذ هو رديُفه خلَف ظهِره عىل الّدابةِ ، ذلك بياُن شدة ُقربِه من الرسول صىل اهلل عليه وسلم

وهذا قرينُه  يادِة ، فهو َيذُكُر ازهيئَة واحلاَل التي كان عليها وقت سامعه هذا احلديث، وأضبُط ما يكون ملا يسَمُعه منه

 . الضبط

حًا به يف رواية مسلم ، وكان مركوُب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذه احلال مِحاراً  عن  232: 1كام جاء ذلك ُمرص 

فيكون ، عن معاذ، عن عبد الرمحن بن َغنْم 238: 5ويف رواية ))مسند أمحد(( ، عن معاذ بِن جبل، ميمون عمرو بن

حل ْحِل( موضُع آِخَرِة الر   . املراُد )بآِخَرِة الر 

7
 . ساَعدُت طاعَتك ُمساعدًة بعَد ُمساَعدةٍ : و)سعديك(، أجبتُك إجابًة بعَد إجابةٍ : ـ معنى )لبيك(  
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، قلُت: اهلل ورسوله أعلُم، قال: حقُّ اهلل عىل 9قال: هل َتدري ما حقُّ اهلل عىل عباِده

دوه وال ُيرشكوا به شيئًا. ثم سار ساعًة، ثم قال: يا ُمعاذ، قلُت: لب يك يا عباِده: أن َيعبُ 

رسول اهلل وَسْعَديك، قال: هل َتدري ما حقُّ العباد عىل اهلل إذا َفَعلوه؟ قلُت: اهلل ورسوله 

هَبم((.  أعلم، قال: حقُّ العباِد عىل اهلل: أن ال ُيَعذِّ

 

 :املُخاَطب أو منكِبِه إلثارِة انتباِهه ـ إمساُكه صىل اهلل عليه وسلم بيد 27

َة أيب َمْعَمر 1روى البخاري ومسلمـ  111 ، واللفُظ للبخاري عن عبد اهلل بِن َسْخرَبَ

قال: سمعُت ابَن مسعوٍد يقوُل: ))عل مني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وكّفي بني 

ّياُت هلل، والصلواُت والطيِّباُت، كّفيه، التشّهثَد، كام ُيعلِّمني السورَة من القرآن: التح

ا النبيُّ ورمحُة اهلل وبركاُته، السالُم علينا وعىل عباِد اهلل الصاحلني، أشَهُد  السالُم عليك أهيُّ

 أن ال إله إالّ اهلل، وأشهُد أن  حممدًا عبُده ورسوُله((.

صىل  بن عمر ريض اهلل عنهام قال: ))َأَخذ رسول اهللاعن  3وروى البخاريـ  112

اهلل عليه وسلم بَمنْكِبي، فقال: ُكْن يف الدنيا كأنك غريٌب أو عابُر سبيل، وُعد  نفَسك من 

 أهل القبور((.

                                                

9
ه اهلل تعاىل عىل عباِده مما َجَعله َحْتاًم عليهمـ أي ما يَ     . ستحقُّ

1
ِد يف  118: 4ومسلم ، يف كتاب االستئذان )باب األخذ باليد( 56: 11ـ البخاري    يف كتاب الصالة )باب التشهُّ

 . الصالة(

3
 . يف ِقرَص األَمل(يف كتاب الزهد )باب ما جاء  567: 4والرتمذي ، يف أوائل كتاب الرقاق 199: 11ـ البخاري   
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وكان ابن عمر يقول: ))إذا أمسيَت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحَت فال تنتظر 

املساء، وُخْذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك، فإنك يا عبد اهلل ال تدري ما 

 ُمك غدًا((.اس

ومن هذا الباب أيضًا رضُب النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل فِخذ بعِض أصحابه يف 

 بعِض األحيان.

ر ـ األمرُي ـ ابُن  ياد  6روى مسلمـ  113 عن التابعي اجلليل أيب العالِية، قال: ))أخ 

 الصالَة.

رُت له صنيَع ابن فجاءين عبُد اهلل بُن الصامت، فألقيُت له ُكْرسيًا فجَلس عليه، فذك

ب عىل  ب فخذي، وقال: إين سألُت أبا ذر كام سألَتني، فرَضَ  ياد، فعض  عىل شفته ورَضَ

فخذي كام رضبُت عىل فخذك، وقال: إين سألُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام 

ب عىل فخذي كام رضبُت عىل فخذك ، وقال: َصلِّ الصالة لوقتها، فإن 7سألتني، فرَضَ

، وال تقل: إين قد صل يُت فال أصيّل، فإهنا  يادُة خري((. أدرَكْتك  الصالُة معهم فَصلِّ

 

 ـ إهباُمه صىل اهلل عليه وسلم اليشَء حلمِل الساِمع 28

ْجر عنه  :8عىل االستِكشاِف عنه للرتغيب فيه أو الزَّ

                                                

6
 يف كتاب املساجد )باب كراهية تأخرِي الصالة عن وقتِها(  15: 5ـ   

7
 . أي للتنبيه ومَجِْع الذهن عىل ما يقوله((، فرضب عىل فخذي: قوله: ـ قال اإلمام النووي يف ))رشح صحيح مسلم((  

8
))واهلل ال : وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم، 115 يف احلديث، 167ـ تقّدم مثال ملا كان اإلهبام فيه للزجر عنه يف ص  

 (( ... يؤمن من ال َيأَمُن جاُره بوائقه
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وتارًة كان صىل اهلل عليه وسلم ُيبِهُم اليشَء ترغيبًا فيه حلمِل السامع عىل 

 االستِكشاِف عنه فيكوَن أوقَع يف نفِسه وأَحض  له عىل إتيانِه.

: ))ُكنّا ُجلوسًا مع رسول اهلل صىل اهلل 1عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قالـ  114

، رعليه وسلم، فقال: َيطُلُع اآلن عليكم رجٌل من أهل اجلنِة، فطَلَع رجٌل من األنصا

امل، قد عل ق ن3تنُطُف حليُته من َوضوئه ، فلام كان الَغُد قال النبي صىل اهلل 4عَلْيِه بيده الشِّ

عليه وسلم ِمْثَل ذلك، فطلع ذلك الرجُل مثَل املرِة األوىل، فلام كان اليوم الثالث قال النبي 

 صىل اهلل عليه وسلم ِمْثَل َمقالتِه أيضًا، فطلع ذلك الرجُل مثِل حالِه األوىل.

اهلل بن عمرو ـ أي تبَع ذلك الرجل ـ، فقال: إين  َتبَِعه عبد (ص)فلام قام النبي 

الَحيُت أيب فأقسمُت أين ال أدُخل عليه ثالثًا، فإن رأيَت أْن ُتؤِوين إليك حتى متيض 

 فعلَت، قال: نعم.

ُ  أنه باَت معه تلك الثالَ  الل يايل فلم َيَرُه يقوم من  قال أنٌس فكان عبد اهلل حُيدِّ

َ حتى يقوَم لصالِة 1َتعار  وتقل َب عىل فِراِشِه ذَكَر اهلل عز وجلالليل شيئًا غري أنه إذا  ، وكرب 

 الفجر.

                                                

1
عن ، عن الزهري، عن َمْعَمر، من طريق )عبد الر اق، 166: 3ـ رواه اإلمام أمحد يف ))املسند(( يف )مسند أنس(   

 . (... أنس

3
 . املاُء الذي يتوضُأ به: ح الواووالَوضوء بفت. ـ أي َيقُطُر منها قطراٌت من ماء الوضوء  

4
امل( إىل أن الرجل متمثٌِّل بالسنّة يف مَحِْل احِلذاء   فهو حيمله باليد الُيرسى كام هي ، ـ أشار بقوله )عل ق نعليه بيدشه الشِّ

 . السنة

1
 . َأِرَق وتقل ب يف فراشه لياًل مع كالم وصوت: َتعار  فالن: ـ يقال  
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قال عبد اهلل: غري أين مل أسمْعُه يقوُل إالّ خريًا، فلام َمَضْت الثالُ  الّليايل، وكِْدُت أن 

مل يكْن بيني وبني أيب َغَضٌب وال َهْجٌر، ولكن سمعُت  2أحتِقَر عمَله قلُت: يا عبد اهلل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول لك ثال  مّراٍت: َيطُلُع عليكم اآلن رجٌل من أهل 

 اجلنة فَطَلعَت أنت الثالَ  املّرات.

فأردُت أن آوي إليك، فأنُظر ما َعَمُلك، فأقتدي بك، فلم أرك تعَمُل كثرَي عمٍل، فام 

يُت الذي  َبَلغ بك ما قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ قال: ما هو إالّ ما رأيَت، فلام ول 

َدعاين، فقال: ما هو إالّ ما رأيَت يا ابن أخي غرَي أين ال أجُد يف نفيس ألحٍد من املسلمني 

بك وهي  ِغّشًا، وال أحُسُد أحدًا عىل خرٍي أعطاه اهلل إياه. فقال عبُد اهلل: هذه التي َبَلَغْت 

 التي ال ُنطيُق((.

 

 :ليكون أوضَح وأمَكَن يف احلفظ والفهم األمر، ثم تفصيُله ^ـ إمجاُله  29

، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: ))ُمر  بجنا ٍة فُأثنَِي 4سلممروى ـ  115

 عليها خريًا، فقال نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم: وَجَبْت، وجبت، وجبت. وُمر  بجنا ةٍ 

 فُأثني عليها رشًا، فقال نبيُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم: وَجَبْت، وجبت، وجبت.

قال عمر: فِدًى لك أيب وأمي، ُمر  بجنا ة فُأثني عليها خريًا، فقلَت: وَجَبْت، 

 : وَجَبْت، وجبت، وجبت.وجبت، وجبت. وُمر  بجنا ٍة فُأثني عليها رشًا، فقلَت 

                                                

2
 . وإالّ فاسُمه )سعد بن أيب وقاص( كام سبق، فإن اخللَق كلُّهم عبُد اهلل، ـ ناداه بأعمِّ أسامِئه  

4
يف كتاب الشهادات )باب تعديل كم  252: 5و، يف كتاب اجلنائز )باب ثناء الناس عىل امليت( 238: 3ـ البخاري   

 . زكالمها يف كتاب اجلنائ 478: 1وابن ماجه ، 18: 7ومسلم ، جيو (
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م عليه خريًا وجبت له اجلنة، ومن َأثنيتم عليه رشًا : من َأثنيت^فقال رسول اهلل 

وجبت له النار، أنتم ُشهداء اهلل يف األرض، أنتم ُشهداء اهلل يف األرض، أنتم ُشهداء اهلل يف 

 األرض((.

عن أيب َقتادة بن ِرْبِعّي ريض اهلل عنه، أنه كان حُيدِّ  ))أن  1وروى مسلمـ  116

 ر  عليه بجنا ة، فقال: ُمسرتيٌح وُمسرَتاٌح منه.رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مُ 

قالوا: يا رسول اهلل، ما املسرتيُح واملُسرتاُح منه؟ فقال: العبُد املؤِمُن َيسرتيُح من 

( اَنَصب الدني  .(إىل رمحة اهلل، والعبُد الفاجر يسرتيُح منه الِعباُد والبالُد والشجُر والدوابُّ

 

 قوُله صىل اهلل عليه وسلم يف التحذير من َأذى اجلار:ومن اإلمجال ثم التفصيل 

يح اخلُزاعي ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل 4روى البخاريـ  117 : عن أيب رُشَ

اهلل عليه وسلم قال: ))واهللِ ال يْؤِمن! واهللِ ال يْؤِمن! واهللِ ال يْؤِمن! قيل: من يا رسول 

 َقه((.اهلل؟ قال: الذي ال َيأَمُن جاُرُه َبوائِ 

 

 يف التحذير من التقصري يف بِرِّ الوالَِدين: ^ومن هذا الباب أيضًا قوُله 

                                                

1
 . يف كتاب اجلنائز )باب ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه( 21: 7ـ   

4
شاهدًا ألسلوب الَقَسم منه صىل اهلل عليه وسلم يف بعض ، 115برقم  167ـ تقدم هذا احلديث الرشيف يف ص  

 . وأوردته هنا شاهدًا ألسلوب اإلمجال ثم التفصيل، األحيان
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رة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه يروى مسلم عن أيب هرـ  118

: ))َرِغَم َأْنُفه! ثّم َرِغَم َأْنُفه! ثّم َرِغَم َأْنُفه! قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: َمن أدَرك 6وسلم

 والَِدْيِه عند الكِرَبِ أَحَدمها أو كليهام، ثم مل َيْدُخل اجلنّة((.

 

 :للمعدودات ثم تفصيُلها ^ـ إمجاله  31

م ما كان النبي صىل اهلل عليه وسلم خَيتاُره يف  ومما يقُرُب من األسلوب املتقدِّ

لدى السامع التعليم، من اإلمجاِل للمعدودات ثم بياهِنا واحدًا بعَد واحٍد، لتكون أضبط 

 وأعون له عىل احلفِظ والفهم.

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال  7روى احلاكم يف ))املستدرك((ـ  119

َتك  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))اْغَتنِْم مخسًا قبَل مخس: َشباَبك قبل َهَرِمك، وِصح 

 .8ياَتك قبل موتِك((قبل َسَقِمك، وِغناَك قبل َفْقِرك، وَفراَغك قبل ُشُغلِك، وَح 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل  9وروى البخاري ومسلمـ  121

عليه وسلم قال: ))ُتنَكُح املرأُة ألربع: ملازِها وحلََسبِها، ومجازِها، ولدينِها، فاْظَفر بذاِت 

 الدين، َتِرَبْت يداك((.

                                                

6
 . عند الكرب فلم يدخل اجلنة(... )باب رغم أنف من أدرك أبويهيف كتاب الرب والصلة  118: 16ـ   

7
 . ))صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه((: وقال 316: 4ـ   

8
ّيِة األمور اخلمسِة املذكورة وِعظِم نفعها   وكل  من هذه األمور اخلمسِة ال ُيعَرف قدُره إالّ بعَد ، ـ يف احلديث التنبيُه عىل أمهِّ

 . الصحُة والفراغ((: ))نعمتان َمغبوٌن فيهام كثرٌي من الناس: ويف احلديث، الِل ُمقابِله َمقاَمه والِِه واحت

9
يف كتاب الرضاع )باب استحباب نكاح  51: 11ومسلم ، يف كتاب النكاح )باب األَْكفاء يف الدين( 132: 9ـ البخاري   

 . ذات الدين(
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 :ريـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالوعظ والتذك 31

، والسياق أليب داود، عن عبد 2روى أبو داود، والرتمذي، وابن ماجهـ  121

الرمحن بن عمرو الُسلمي وُحْجر بن ُحجر، قاال: أتينا الِعرباَض بن سارية، فَسل منا وقلنا: 

أتيناك  ائرين وعائدين وُمْقَتبِسني، فقال الِعْرباُض: ))صىل بنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

يوم، ثم أقَبَل علينا فَوَعَظنا َموِعظًة بليغًة، َذَرَفْت منها العيوُن، وَوِجلت منها  وسلم ذاَت 

 القلوُب.

فقال قائل: يا رسول اهلل كأن هذه موعظُة ُمودِّع؟ فام َتعَهُد إلينا؟ فقال: أوصيكم 

اختالفًا بتقوى اهلل والسمِع والطاعِة وإن َعْبدًا حبشيًا، فإنه من يِعش منكم بعدي فَسرَيى 

كوا هبا وَعّضوا عليها بالنواِجذ، وإياكم  كثريًا، فعليكم بسنتي وسنِة اخللفاء الراشدين، متس 

 وحُمَدثاِت األمور! فإن كل  حمدثٍة بدعٌة، وكل  بدعٍة ضاللٌة((.

، عن جابر بن عبد اهلل 3وروى مسلم والنسائي وابن ماجه، واللفظ ملسلمـ  122

ْت األنصاري ريض اهلل عنهام ، قال: ))كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا َخَطب امحر 

 عيناه، وعال صوُته، واشتد غضبه، حتى كأنه منِذُر جيش يقول: صب حكم مّساكم.

ّبابِة والُوْسطى.  ويقول: ُبِعثُت انا والّساعَة كهاتني، وَيْقُرن بني إصبعيه: الس 

                                                

2
، ))هذا حديٌث حسن صحيح((: وقال، يف كتاب العلم 151: 4الرتمذي و، يف كتاب السنة 281ـ  281: 4ـ أبو داود   

مة )باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني(، 15: 1وابن ماجه   . يف املقدِّ

3
مة )باب اجتناب البدع  17: 1وابن ماجه ، يف العيدين 188: 3والنسائي ، يف اجلمعة 156ـ  153: 6ـ مسلم    يف املقدِّ

 . واجلدل(
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اهلل، وخرَي ازهَْدي َهْدي حممد صىل اهلل عليه  ويقول: أما بعد، فإن  خرَي احلديِث كتاُب 

 وسلم، ورش  األموِر حُمَْدثاهُتا، وُكل  بدعٍة ضاللة.

ثم يقول: أنا أوىل بكل مؤمٍن من نفِسه، من تَرَك ماالً فألهله، ومن َتَرك َدْينًا، أو 

 َضياعًا: فإيل  وعيّل((.

 

 :يبـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالرتغيب والرته 32

أحاديُث كثرية من باب الرتغيب والرتهيب فاكتفيُت هبا عن  وقد سبَقْت السابق

 .ذكِر أمثلٍة أخرى

 

 :ـ تعليُمه صىل اهلل عليه وسلم بالَقَصِص وأخبار املاضني 33

ومن ذلك َحديُثه صىل اهلل عليه وسلم يف الرتغيِب يف احُلبِّ يف اهلل، واملؤاخاِة 

 اخلالَِصِة للخرِي والّدين

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:  1روى مسلمـ  123

، فلام أتى عليه 2))أن  رجاًل  ار أخًا له يف قرَيٍة أخرى، فأرَصَد اهلل له عىل َمْدَرَجتِه َمَلكاً 

 ؟4: أين تريد؟ قال: أريد أخًا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نِعمٍة َتُرّبثها3قال

                                                

1
 . يف كتاب الرب والصلة )باب فضل احلب يف اهلل تعاىل( 124: 16ـ   

2
، واملَلُك الذي أرصده اهلل تعاىل عىل طريق الرجل الزائر ألخيه يف اهلل تعاىل، أقَعَده يرُقُبه: وأرصده. الطريق: ـ املدرجة  

 . ال يف صورتِِه عىل ِخْلقتِِه احلقيقّية، كان يف صورة إنسان عادّي 

3
 . املَلُك للزائر املسافِِر لزيارة أخيه يف بلٍد آخرـ أي   
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قال: ال، غري أين أحببُته يف اهلل عز وجل، قال: فإين رسول اهلل إليك، بأن  اهلل قد أحب ك كام 

 أحببَته فيه((.

ومن تعليمه صىل اهلل عليه وسلم بطريق القصص والوقائع املاضية أيضًا: حديُثه يف 

 ليه.احلضِّ عىل الرمحِة باحليوان واإلحسان إليه، والتحذيِر من أذاه واإلساءِة إ

، واللفظ له، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول 5روى البخاري ومسلمـ  124

اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ))بينام رجٌل يميش بطريٍق اشتد  عليه العطش، فوَجَد بِئرًا 

ب ثم َخَرج، فإذا كلٌب َيْلَهُث يأُكُل الث رى من العطش ، فقال الرجل: لقد 6فنَزَل فيها، فرَشِ

ه ماًء، ثم أمسك بلَ  َغ هذا الكلب من العطش مثُل الذي كان بلَغ مني! فنزل البئَر فمأل ُخف 

 ، فشكر اهلُل له فغفر له.7بفيه حتى َرِقَي فسقى الكلب

. 8قالوا: يا رسول اهلل، وإن  لنا يف البهائم ألجرًا؟ فقال: يف كل َكبٍِد َرْطَبٍة أْجر((

 وحياٍة أجر.يعني: يف اإلحسان إىل كل ذي روٍح 

، واللفظ منهام، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال، 9وروى البخاري ومسلمـ  125

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))بينام كلٌب ُيطيُف ببئٍر قد كان َيقُتله العطُش، إذ رأته 

                                                                                                                                                            

4
 . وتزوُرُه من أجلها، ـ أي تقوُم بإصالحها وُتسافُِر إليه بسببها  

5
يف كتاب السالم )باب فضل  241: 14ومسلم ، يف كتاب األدب )باب رمحة الناس والبهائم( 366: 11ـ البخاري   

 . سقي البهائم املحرمة وإطعامها(

6
د بطراوته ونداوته، ومعنى )يأكُل الثرى( أي َيْلَحُس الثرى بلسانه من شدة العطش. الرتاب الن ِدّي : ثرىـ ال    . ليترب 

7
 ! وذلك ألن  يَدْيه مشغولتان بُصعوِده من البئر. ـ أمسكه بفيه أي بفمه  

8
، وهي ال مٌة لكبد اإلنسان أو احليوان ما دام حياً  ،ُرطوبُة احلياة فيها: واملراُد بالرطوبة يف الكبد. ـ أي يف كل كبٍد حي ةٍ   

 . يف اإلحسان إىل كل ذي حياة ـ حيوانًا كان أو إنسانًا ـ أْجر: واملعنى
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ها فأوَثَقْتُه بِخامِرها، فنزَعْت له  من املاء، فَسَقْته َبِغي  من َبغايا بني إرسائيل، فنزَعْت ُخف 

 إياه، فُغِفر زها بذلك((

، واللفظ للبخاري، عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل 11وروى البخاري ومسلمـ  126

ة رَبَطْتها حتى ماتْت  َبْت امرأٌة يف ِهر  ، 11عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ))ُعذِّ

 .1ها تأُكُل من َخشاِش األرض((فدَخَلْت فيها النار، ال هي أطعمتها، وال هيرتكت

، واللفظ له، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن النبي 2وروى البخاري ومسلمـ  127

 :3صىل اهلل عليه وسلم قال: ))مل يتكل م يف املَْهِد إالّ ثالثة

 عيسى بُن مريم.ـ  1

َذ َصْوَمعة فكان 4وصاحُب ُجَريجـ  2 َ ه ، وكان جريٌج رجاًل عابدًا، فاُت  فيها، فأَتْتُه ُأمُّ

 وهو ُيصيّل فقالت: يا جريج، فقال: يا رّب أّمي وصاليت، فأقبل عىل صالتِه، فانرصَفْت!

فلام كان من الَغِد أتْتُه وهو ُيصيّل، فقالت: يا جريج، فقال: يا ربِّ أمي وصاليت، 

ا جريج، فقال: فأقبل عىل صالته، فانرصفت! فلام كان من الَغِد أتْتُه وهو ُيصيّل، فقالت: ي

                                                                                                                                                            

9
 . يف املوضع السابق 242: 14ومسلم ، يف آخر كتاب بدء اخللق 256: 6ـ البخاري   

11
 . يف املوضع السابق 241: 14ومسلم ، يف آخر كتاب أحاديث األنبياء 381: 6ـ البخاري   

11
 . سجنَْتها: ـ ويف رواية  

1
ها وحرشاهِتا من فأرٍة ونحوها من احليوانات الصغرية    . ـ أي َهوامِّ

2
 . 67برقم  122ـ سَبَق العزُو إليهام يف ص  

3
كام جاء ذلك يف السنّة ، أن هناك غرَي هؤالء الثالثة تكل موا يف املهد 344: 6ـ ذكر احلافظ ابن حجر يف ))فتح الباري((   

 . فراجعه إذا شئت، وأشار إىل وجِه التوفيق بني ظاهِر هذا احلرَْص يف احلديث واألحاديث األخرى، الثابتة

4
َِم به جريج    . ـ أي الغالُم الذي اهتُّ
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أْي ربِّ أمي وصاليت، فأقبل عىل صالته، فقالت: اللهم  ال مُتِْتُه حتى َينُْظَر إىل وجوِه 

امُلْوِمسات! فتذاَكَر بنو إرسائيل جرجيًا وعبادَته، وكانت امرأٌة َبِغي  ُيَتمث ُل بُحْسنِها، فقالت: 

َضْت له فلم َيل يشءإن  تِفت إليها، فأَتْت راِعيًا كان يأوي إىل تم ألفتِنن ُه لكم، قال: فتعر 

صْوَمَعتِه، فأمَكنَْته من نفِسها فوَقَع عليها فَحَمَلْت. فلام ولَدْت قالت: هو جريج، فأَتْوه، 

، فقال: ما شأُنكم؟ قالوا: َ َنْيَت هبذه 8فاسَتنزلوه، وَهَدموا صْومعَته، وجعلوا يرضبونه

بّي؟ ! فقال: أين ال9الَبِغي  فوَلَدْت منك ، 11به، فقال: َدعوين حتى ُأصيّل، فصىّل  افجاءوص 

، وقال: يا ُغالم من أبوك؟ قال: ُفالٌن الراعي. قال 11فلام انرَصَف أتى الصبي  فَطَعَن يف َبْطنِه

حون به وقالوا: َنْبني لك صومعتك من ذهب، قال: ال،  فأقبلوا عىل جريج ُيقبِّلوَنه ويتمس 

 .12ففعلوا أعيدوها من طني كام كانت

                                                

8
 ُُتاِدُع الناس بَعَملِك: ويقولون، ))وجَعلوا َيطوفون به يف الناس: ـ جاء يف رواية  

ٍ
واين  فلام، ُمراء َمّروا به نحو بيت الز 

م، َخَرْجَن َينُْظْرنَ  واين: فقالوا! فتبس   . (( وسيأيت بياُن جريج سبب ضحكه يف التعليقة الرابعة! مل َيْضَحْك حتى مر  بالز 

9
 . ـ وكان يف ُحكمهم أن  من  نى ُقتِل  

11
 . وكانت الصالُة مرشوعة عندهم، ـ وقد صىل ركعتني  

11
 . ((؟ من أبوك: ))ثم َمَسَح رأس الصبي فقال 116: 16ـ يف روايٍة ثانية عند مسلم   

12
. ما ضحكُت إالّ من َدْعوٍة َدَعْتها عيل  ُأّمي ((: فقال؟ باهللِ ِمم  َضِحكت: فقالوا له، ))فرَجَع يف صومعته: ـ جاء يف رواية  

َر أن هذه الُعقوبة بسبب تلك املعصية  ! أي أنه تذك 

ع، 63: 3و 347: 6قال احلافظ ابن حجر يف ))فتح الباري((  ألن  ، ))ويف احلديث إثاُر إجابِة األّم عىل صالة التطوُّ

ها، نافلة: االستمرار فيها ويف حديث َيزيد بن َحوَشب عن أبيه أن النبي صىل اهلل عليه . واجٌب : وإجاَبَة األم وبِرِّ

ه أوىل من عبادة ربه(( أخرجه احلسن بن : رواية))لو كان جريج فقيهًا ـ ويف : وسلم قال عاملًِا ـ لعلَِم أن  إجابة ُأمِّ

 . جمهول ((: و)يزيد( والد َحْوَشب. سفيان
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، 14، وشاَرٍة حسنة13وَبْينا صبي  يرضع من أمه، فمر  رجٌل راكٌب عىل داّبة فاِرهةـ  3

ك َثْدهَيا وأقَبَل إليه، فنظر إليه فقال: اللهم  ال  ه: اللهم  اجعل ابني ِمثَل هذا، فرَتَ فقالت أمُّ

فجعَل يرَتِضع، قال: فكأين َأنُظُر إىل رسول اهلل صىل اهلل  اجَتعْلني ِمثَله، ثم أقَبَل عىل َثْدهي

ها.  عليه وسلم وهو حيكي ارتِضاَعُه بإصبعه السّبابة يف فمه، فجعل َيَمصُّ

ْقِت، وهي تقول: َحْسبَِي  بوهَنا، ويقولون: َ َنيِت رَسَ قال: ومّروا بجاريٍة وهم َيرْضِ

ه: اللهم  ال ضاَع ونَظَر إليها  اهلُل ونعم الوكيل، فقالْت ُأمُّ ك الر  جَتَعْل ابني ِمثَل هذه، فرَتَ

 فقال: اللهم  اجعْلني ِمثَلها.

! مر  رجٌل حَسُن ازهيئِة فقلُت: اللهم ال 16، فقالت: َحْلقى15فهناك تراَجعا احلديث

ْقِت، فقلُت: اللهم  جتعلني ِمثَله، ومّروا هبذه األمةِ  ال وهم يرِضبوهَنا ويقولون: َ َنيِت رَسَ

جتعل ابني مثلها، فقلَت: اللهم اجعلني مثلها؟ قال: إن  ذاك الرجل كان جّبارًا! فقلْت: 

اللهم ال جتعلني مثله، وإن  هذه يقولون زها:  نيِت ومل تْزِن، ورسقِت ومل ترِسق، فقلت: 

، واخلرِي اليقنِي من التوجيه، ترغيبًا  اللهم اجعلني مثلها((. ويف هذا الَقَصِص احلقِّ

 ترهيبًا، وتنفريًا وحتذيرًا، ما هو َغنِي  عن الرشح والبيان.و

 

                                                

13
 . ـ أي نشيطة قوية  

14
ُب منه وُيشاُر إليه حلُسنه ومجاله، ـ أي هيئٍة حسنة وملَبٍس حسن    . ُيتعج 

15
أي أقبَلْت األم عىل الرضيع ، ))قوله )تراجعا احلديث( 117: 16م(( ـ قال اإلمام النووي يف ))رشح صحيح مسل  

ر منه الكالم، وكانت أوالً ال تراه أهاًل للكالم، حتدثه  . فسألْته وراَجْعته((، علَمْت أنه أهل، فلام تكر 

16
 ؟! ـ أي عجبًا لَك   
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 :عند تعليم ما قد ُيسَتحيا منه التمهيَد اللطيف ^ ـ متهيده  34 

روى مسلم خمترصًا وأبو داود والنسائي وابن ماجه تاّمًا ـ واللفظ البن ـ  128

ـ عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))إنام أنا  2ماجه

الِقبلة، وال َتسَتْدبِروها،  لكم مثُل الوالِِد لولِدِه ُأعلُِّمكم، إذا أتيتم الغائط، فال تستقبلوا 

مّ  ْو ، والرِّ  ه((.، وهنى أن َيستطيَب الرجُل بيمينةوأمَر بثالثِة أحجار، وهنى عن الر 

 

 :ـ اكتفاؤه صىل اهلل عليه وسلم بالتعريض واإلشارة يف تعليم ما ُيستحيا منه 35

، واللفظ له، عن عائشة ريض اهلل عنها: ))أن  أسامء 1روى البخاري ومسلمـ  129

؟ فقال: تأُخُذ إْحداُكن  2بِنَْت َشَكل، سأَلْت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن ُغْسِل املَحيض

                                                

2
كتاب الطهارة )باب االستنجاء باحلجارة يف  114: 1ابن ماجه ، 38: 1النسائي ، 31: 1أبو داود ، 153: 3ـ مسلم   

ّمة(  . والنهي عن الرو  والرِّ

1
يف  15: 4ومسلم ،، يف كتاب احليض )باب دلك املرأة نفسها إذا تطهرت من املحيض( 354و 353: 1ـ البخاري   

 . كتاب احليض أيضاً 

2
 . ـ أي عن الُغْسِل بعد انتهاء احلَْيض  
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ُر، فُتحسن الطُّهور، ثم تُصبُّ عىل رأسها، فَتْدُلُكه دْلكًا شديدًا حتى  3َرهَتاماءها وِسدْ  فَتَطه 

ُر هبا.4تْبُلَغ شؤوَن رأِسها َكًة فتطه   ، ثم تُصبُّ عليها املاء، ثم تأخذ فِْرصًة مُمَس 

رين هبا. ُر هبا؟ قال: سبحان اهلل تطه   فقالت أسامء: وكيف تطه 

 ـ: تتب عي أثر الدم. كُُتفي ذل فقالت عائشة ـ وكأهنا

ُر فُتحِسُن الطُّهور، أو ُتبلُِغ الطُّهور،  وسألته عن غسل اجلنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطه 

 ثم َتُصّب عىل رأسها فتْدُلُكه حتى تبُلغ شؤون رأسها، ثم ُتفيض عليها املاء.

هَن يف الدين((. فقالت عائشة: نِْعَم النساء نساء األنصار، مل يمنعهن  احلياُء أن  يتفق 

 

 هن:ـ اهتامُمه صىل اهلل عليه وسلم بتعليم النساء ووعظِ  36

يقول: ))أشهُد عىل رسول اهلل صىل اهلل (ض)عن ابن عباس  1مسلمى روـ  131

عليه وسلم َلَصىّل ـ صالة العيد ـ قبل اخلطبِة، قال: ثم َخَطب فرأى أنه مل ُيْسِمْع النساء 

رُهن   ، وأمرُهن  بالصدقة، وبالل باسط ثوَبه، فجعلت املرأة ُتلقي فأتاُهن  فذك  ، ووعظُهن 

 اخلاتم واخلُْرَص واليشَء((.

                                                

3
ْدرة   ْمل، درواحدُة ورق السِّ : ـ السِّ وُيْسَتنْبَُت فيكون أعظَم ورقًا ، وهو شجٌر معروف ينُبت يف األرياف واجلبال والر 

ُمها، وثمرُة الّريفيِّ منه طيِذبُة الرائحة. وثمراً  وإذا ُأطلَِق . ويُشدُّ الشعر، وورُقه َيقَلُع األوساخ وُينّقي البرشة وُينعِّ

در( يف )باب الُغسل( فاملراد به الورق  أفاده الفيومي يف ))املصباح املنري(( واحلكيم داود . املطحون منه)السِّ

 . األنطاكي يف ))تذكرته((

4
ُمبالغة يف الغسل ، طلُب إيصال املاء إىل منابت الشعر: واملراد. َمواِصُل قبائل ُقرون الشعر وُملَتقاه: ـ شؤون الرأس  

 . والنظافة

1
 . اب صالة العيدينيف أول كت 173: 6ومسلم ، 192: 1ـ البخاري   
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وروى البخاري أيضًا يف كتاب العلم يف )باب: هل جُيَعُل للنساء يوٌم عىل ـ  131

، واللفظ منهام، عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه قال: 3حدٍة يف العلم(، ومسلم

قالت النساء للنبي صىل اهلل عليه وسلم: َغَلبنا عليك الرجاُل، فاجعْل لنا من نفسك ))

يومًا نأتيك فيه ُتعلُِّمنا مما عل َمك اهلل، قال: اجَتِمْعَن يوم كذا وكذا، فاجتمْعَن فأتاهن 

ُم  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فعل َمهن مما عل مه اهلل، ثم قال: ما منُكن  من امرأةٍ  ُتقدِّ

بني يدهيا من ولِدها ثالثًة إال كانوا زها ِحجابًا من النار، فقالت امراٌة: واثنني واثنني 

 واثنني؟ فقال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: واثنني واثنني واثنني((.

 

 :ـ غضُبه وتعنيُفه صىل اهلل عليه وسلم يف التعليم إذا اقتضت احلاُل ذلك 37

 :4ن ماجهومن ذلك ما رواه اب

عن عمرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: ـ  132

))خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل أصحابِه وهم خيتصمون يف الَقَدر، فكأنام ُيفقأ 

ّمان من الغضبيف ، فقال: هبذا ُأمرتِم؟! أو زهذا ُخِلقُتم؟! ترِضبون القرآن 5 وجِهِه َحبُّ الرُّ

 .7بعَضه ببعٍض، هبذا هلَكْت األمُم قبلكم((

                                                

3
 . يف كتاب الرب والصلة )باب فضل من يموت له ولد فيحتِسبُه( 181: 16ومسلم ، 195: 1ـ البخاري   

4
))هذا : عن إسناد هذا احلديث 53: 1قال البوصريي يف ))مصباح الزجاجة(( . يف املقدمة )باب يف الَقَدر( 33: 1ـ   

 . إسناٌد صحيٌح رجاُله ثقات((

5
وهذا كناية عن مزيد مُحرة وجهه الرشيف املنبئِة عن ، ـ أي فَغِضب فامحر  وجهه امحرارًا يشبه فْقأ حب الرمان يف وجهه  

وألن من يبحث فيه ال يأمن من أن ، وطلُب رس اهلل منهٌي عنه، وإنام ألن القدر رس من أرسار اهلل تعاىل، مزيد غضبه

 . ريةُ تِزل  قدمه كام  ل ت اجلربيُة والقد
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قال: فقال عبد اهلل بن عمرو: ))ما َغَبطُت نفيس بمجلٍس ُتل فُت فيه عن رسول اهلل 

 .8صىل اهلل عليه وسلم ما َغَبطُت نفيس بذلك املجلس وُتلُّفي عنه((

 :1وما رواه الرتمذي

ل اهلل صىل اهلل عليه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: ))خرج علينا رسوـ  133

وسلم، ونحن نتنا ع يف القدر، فغضب حتى امحر  وجهه، حتى كأنه فقىء يف وجنتيه 

الرمان، فقال: أهبذا أمرتم؟! أم هبذا أرسلُت إليكم؟! إنام هلك من كان قبلكم حني 

 ، أن ال تتنا عوا فيه((.2تنا عوا يف هذا األمر، عزمُت عليكم، عزمت عليكم

 :ىل اهلل عليه وسلم الكتابة وسيلًة يف التعليم والتبليغ ونحِومهاـ اختاُذه ص 38

ومن أساليبه صىل اهلل عليه وسلم أيضًا التعليُم عن طريق الكتابة، وقد كان لرسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُكّتاٌب أكثُر من مخسَة عرش كاتبًا، يكتبون عنه القرآن، وُكّتاٌب 

هم بكتابة رسائله  إىل اآلفاق وامللوك لتبليغهم اإلسالم ودعوهتم إليه، وكتاب آخرون َخص 

آخرون خصهم بكتابة أمور اخرى، كام ترى تفصيل كل ذلك ُمستوعبًا يف كتاب شيِخنا 

 .3حافظ املغرب يف عرصه العالمة عبد احلي الكتاين: ))الرتاتيب اإلدارية((

                                                                                                                                                            

ه  . والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الرشُع من غري ان َيطُلبوا رس ما ال جيو  طلُب رِسِّ

7
 م   196: 2ـ يف رواية ))مسند امحد((   

8
ـ أي ما استحسنُت فعل نفيس وتغيُّبي مرًة عن جملس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إالّ يف هذا املجلس الذي اشتد  فيه   

 . هلل صىل اهلل عليه وسلم ُولوِج أصحابه فيام ال يعنيهمغضب رسول ا

1
 . أو أوَجْبُت عليكم، ـ أي أقسمُت عليكم  

2
 . يف أول )أبواب القدر( 295: 8ـ   

3
 . 172ـ  114: 1ـ   



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 328 

 

ه وسلم بني يديه: ومن الذين كانوا يكتبون القرآن عن رسول اهلل صىل اهلل علي

اخللفاء األربعة: أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيل، ومنهم  يد بُن ثابت  وُأيّب بن كعب، 

والزبري بنث العوام، وخالد بن سعيد، وأخوه أباُن بن سعيد بن العاص، وحنظلُة بُن 

عىل  الربيع، ومعاوية بُن أيب سفيان، وغريهم ريض اهلل عنهم، كانوا إذا نزل الوحُي بالقرآن

يًا من فم النبي صىل اهلل عليه وسلم.  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، دعاهم فكتبوه تلقِّ

 وصح  عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه َأِذَن لبعض أصحابه بكتابة حديثه أيضًا:

روى أبو داود عن عبد اهلل بن عمرةو بن العاص ريض اهلل عنهام قال: ـ  134

ُه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُأريُد ِحْفَظه، فنهتني ))كنُت أكتُب كل  يشء أسمعُ 

قريش، وقالوا: أتكتب كل يشء تسمعه؟ ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم برٌش يتكلم يف 

ضا؟ فأمسكُت عن الكِتاب ـ أي الكتابة ـ. فذكرُت ذلك لرسول اهلل صىل اهلل  الغضب والرِّ

 : اكُتْب فوالذي نفيس بيده ما خَيُرُج منه إالّ حق((.عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إىل فيه، فقال

، واللفظ للبخاري، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 4وروى البخاري ومسلمـ  135

قال: ))ملّا فتح اهلل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مكة، قام يف الناس فحِمد اهلل وأثنى 

سل ط عليها رسولُه واملؤمنني، فإهنا ال حِتلُّ عليه، ثم قال: إن  اهلل حَبس عن مكة الِفيَل، و

ر صْيُدها، وال خُيتىل شوكثها، وال حِتلُّ ُلقَطُتها إالّ مُلنِشد، ومن ُقتل له  ألحٍد بعدي، فال ُينف 

 قتيل فهو بخرِي النظريِن: إما أن ُيفدَي وإما أن ُيقيد.

                                                

4
ف لقطة أهل مكة( 87: 5ـ البخاري    : 1 ورواه يف كتاب العلم )باب كتابة العلم(، يف كتاب اللُّقطة )باب كيف ُتعر 

 . يف كتاب احلج )باب حتريم مكة وحتريم صيدها( 129ـ  128: 9ومسلم ، بأتم  مما هنا 215
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فقال رسول اهلل صىل اهلل  فقال العباس: إالّ اإلْذِخَر، فإّنا نجعله لقبورنا وبيوتنا،

عليه وسلم: إالّ اإلذخر. فقام أبو شاه رجٌل من أهل الَيَمن، فقال: اكتبوا يل يا رسول اهلل، 

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: اكُتبوا أليب شاه. قلُت لألو اعي: ما قوله: اكتبوا يل 

 صىل اهلل عليه وسلم((. يا رسول اهلل؟ قال: هذه اخلُطبة التي َسِمعها من رسول اهلل

، عن أيب ُجَحيفة قال: قلُت لعيّل: ))هل عندكم كتاٌب؟ 5وروى البخاريـ  136

. قال: قلُت: 7قال: ال، إالّ كتاُب اهلل، أو َفْهٌم ُأعطَِيُه رجٌل مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة

 افٍر((.وما يف هذه الصحيفة؟ قال: الَعْقُل، وَفكاَك األسري، وال ُيقَتُل مسلُم بك

وقد أرسل صىل اهلل عليه وسم ُكُتبًا باسِمه الرشيف إىل اآلفاق وامللوك، منها ما فيه 

الدعوُة إىل اإلسالم واإليامن باهلل تعاىل، ومنها ما فيه بياُن األحكام ورشائع اإلسالم 

للداخلني فيه، وقد َحِفَظْت ُكُتُب السرية واحلديث والتاريخ نصوص تلك الكتب الكريمة 

 لفاظها.وأ

 

يانية 39  :ـ أمُره صىل اهلل عليه وسلم الصحابة بتعلُّم اللغة الُّسُّ

، والرتمذي، واللفظ له، عن خارجة بن  يد بن ثابت، عن 2روى البخاريـ  137

أبيه  يد بِن ثابٍت قال: ))أمرين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أتعل م له كلامٍت من 

كتاب هيود، وقال: إين واهلِل ما آَمُن هيود عىل كتايب، قال: فام مر  يب نصف شهر حتى 

                                                

5
 . يف كتاب العلم )باب كتابة العلم( 214: 1ـ البخاري   

7
 . وقد كتب فيها أحاديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ـ أي الورقة املكتوبة  

2
 يف كتاب األحكام )باب ترمجة احلكام(   185: 13ـ البخاري   
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تب إىل هيود كتبُت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له تعل مُته، قال: فلام تعلمُته كان إذا ك

 كتاهَبم((.

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه األعمُش عن ثابت بن ُعَبيد، 

 عن  يد بن ثابٍت يقول: ))أمَرين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أتعل م الرسيانية((.

لدعوة والتبليغ، عند احلاجِة إليها مما فاستخداُم اللغات االجنبية يف جمال التعليم وا

ثبت من َهْدي النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهو أحُد أساليب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف 

 التعليم.

ثم الّلغاُت اليوم مفتاُح العلوم الكونية التي أصبَحْت رضوريًة، مُلجاراة الَعَجم 

تعاُرف الذي أصبح رضوريًا للعيش مم، وصارت مفتاحًا للوالَفَرنجة، والرتقي بني األ

وأمِن اإلنسان عىل حقوِقه حني االختالط، وللشيِخ صفي الدين احِليّل وهو ممن كان حيَفُظ 

 ِعّدة ُلغاٍت:

 َيكُثُر نفُعهُ 
ِ
 وتلك له عنَد امُللاِّمِت أعوانُ *  بَقْدِر ُلغاِت املرء

 يقِة إنسانُ فكلُّ لِساٍن يف احلق*  فباِدْر إىل حفِظ اللغاِت ُمسارعاً 

ومن أوجب الواجبات وأفرض الفرائض تعلُّم اللغة العربية لسانًا وأدبًا عىل 

املسلمني يف هذا الزمان، وعىل العلامء يف كل  مان ومكان، كام ثبت هذا عن كثري من أئمة 

اإلسالم، كالشافعي وابن حنبل وابن تيمية، وهكذا عن أئمة أصول التفسري، رمحهم اهلل 

 .تعاىل مجيعاً 
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 :ـ التعليم بذاتيتِه الرشيفة صىل اهلل عليه وسلم 41

اًم اختاره اهلل تعاىل لتعليم البرشية ديَن  لقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُمعلِّ

اهلل ورشيعَته اخلامتَة واخلالدَة، وليس يف الدنيا أغىل عىل اهلل من )دين اهلل تعاىل(، فاختار اهلل 

ُسل حممدًا عليه وعليهم أفضُل الصالة سبحانه لنرِشه  وتعليِمه أفضَل األنبياء والرُّ

 والسالم.

وكان هذا امُلعلِّم املصطفى من اهلل تعاىل لتبليغ رشيعتِه للناس، معلِّاًم بمظَهِره 

ه، وحالِه ومقالِه، ومجيع أحوالِه، فتكاُمُل شخصيتِه الرشيفة أسلوب ُمعلِّم  وخَمرَبِ

 نوا كمثالِه وَهْدِيه امُلنيف.للُمتعلِّمني أن يكو

ومن أهم صفاِت املعلِّم أن يكون يف ذاته ُمتكاِمل املحاِسن عقاًل وفضاًل، وعلاًم 

وحكمًة، وَمنظرًا وُرواًء، وَلباقًة وَلياقًة، وحركًة وسكونًا، وطِيَب حديٍث، وذكاَء رائحٍة، 

 ..ونظافَة ثياٍب، ومجال.

علِّم صىل اهلل عليه وسلم عىل أتمِّ وجٍه وأعىل وقد كان كلُّ هذا يف ذاِت الرسول املُ 

ُحسٍن واكتامل، فهو معلِّم بذاتِه الرشيفة الن موذجية لكل متعلِّم وُمسرتِشد، فهو صىل اهلل 

عليه وسلم َتَتمث ل فيه غايُة التعليم بأساليبِه املختلفة، ألن كل  تلك الوسائل واألساليب 

ه ألن يكون املسلُم حُمقِّ  قًا لقوله تعاىل: )كنتم خرَي أمٍة ُأخِرَجْت للناس(، فهذا الكامُل تتوج 

اجلامُع فيه صىل اهلل عليه وسلم غايُة الغايات من مجيع األساليب، وُ بدُة التعليم 

د من اهلل تعاىل كل   والتهذيب، ولقد َحظَِيْت ذاُته الرشيفة بأعىل الثناء العزيز الفريد، املؤك 

 ىل: )وإنك َلَعىل ُخُلٍق عظيم(.التأكيد، بقوله تعا
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فال غرابَة أن ُتعد  حماِسنُه الرشيفة من أساليب التعليم، وأيُّ ُمعلٍِّم أث ر يف البرشية 

تأثرَيه، وتقب ل الناُس ـ عىل اختالف ألواهِنم وألسنتِهم ـ دينَه ورشيعَته؟ واُتذوه القدوة 

الرسول الكريم والنبي العظيم، عليه من واألسوَة احلسنَة يف سائر شؤوِن احلياة سوى هذا 

 اهلل أفضُل الصالة والتسليم.

 

*** 
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 املدر  الفصل الثاني:

 

 كيف تعّد درسك؟ ؟ ؟

ـ التحليل: حل العبارة والنص من وجوه شتى مع الرتمجة 1

 .والترشيح

ـ التسهيل: تيسري وتقريب ما فهمته من النص إىل أذهان 2

 .الدارسني بوسائل شتى

ـ التفهيم: تقديم وإلقاء النص املحّلل املفهوم امليرس  عىل 3

الطلبة باألساليب اجلميلة العذبة احللوة يف منظور أساليب التعليم 

وهنا نود أن نطرح بعض أوصاف ومواصفات )ص(لسيدنا رسول اهلل 

 :األسلوب الناجح من تدريس الكتب املنهجية وهي

 

الرتبويني أو مهرة التعليم يرتكون للمعلم حرية اختيار بدايًة جيب أن نفهم أن  - 1

 الطريقة أو

 األسلوب املناسب حسب رؤيته هو وتقديره للموقف.  

أن يكون األسلوب متمشيًا مع نتائج بحو  الرتبية، وعلم النفس - 2

 احلديث)السيكولوجي(،

 والتي تؤكد عىل مشاركة الطالب يف النشاط داخل احلجرة الصفية.  

أن تكون الطريقة التي يتبعها املعلم متمشيًة مع أهداف الرتبية التي ارتضاها  - 3

 املجتمع، ومع
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 أهداف املادة الدراسية التي يقوم املعلم بتدريسها.  

أن يضع يف اعتباره مستوى نمو التالميذ، ودرجة وعيهم، وأنواع اخلربات  - 4

 التعليمية التي  مّروا هبا من قبل.

ق الفردية بني التالميذ، فإن املعلم اللامح يستطيع أن يستخدم أكثر نتيجة للفرو - 5

 من  أسلوب يف أداء الدرس الواحد، بحيث يتالءم كل أسلوب مع جمموعة من الطالب.

مراعاة العنرص الزمني، أي موقع احلصة من اجلدول الدرايس، فكلام كانت  - 6

ًطا وحيويًة. كام ينبغي عىل املعلم أن احلصة يف بداية اليوم الدرايس كان الطالب أكثر نشا

 يراعي عدد الطالب الذين يضمهم الفصل، حيث أن التدريس لعدد حمدود منهم قد يتيح

 للمعلم أن يستخدم أسلوب املناقشة واحلوار دون َعناء.

ـ الربط بني الدرسني السابق واحلارض، بحيث يستعيد الطالب وحدة املوضوع 7

 وترابطه.

. ـ استهداف النص8  والعبارة والرتكيز عليه حالًّ

ـ تقطيع العبارة إن كانت مطالب عديدة أو تقديم اخلالصة إذا كانت تدور حول 9

 كله قبل اإلتيان إىل قطعة النص. مسألة واحدة. وهذا فكرة أو

 ـ اإلتيان إىل النقطة املركزية وهي تفهيم العبارة ترمجًة ورشًحا وتطبيًقا.11

 .ـ خالصة الدرس هنائياً 11

 ـ إعطاء الدارسني فرصًا لألسئلة واالستفسارات.12

 أن يلخص استامًعا من أفواه الطالب أهم النقاط التي وردت يف املحارضة. - 13

 ليس كون املعلم أو املحارض أن يظل هو املتحد  األوحد يف الفصل، - 14

 حتى ال يصيب الطالب بامللل.
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لم؛ بحيث يكون جيد األسلوب، مراعاة جودة اللغة التي يستعملها املع - 15

أللفاظه بعناية، ومُجَله مرتابطة بحيث تؤدي املعنى املقصود بالفعل، لذلك  منتقًيا ومنتخًبا

نؤكد دائاًمعىل استخدام اللغة العربية الفصحى يف التخصص يف األدب العريب و معهدنا 

 باجلامعة  الفاروقية بكراتيش.

النص املهمة مبارشة بعد هناية عملية ـ سامع خالصة الدرس أو بعض مواضع 16

 بذكرها سابقًا. التدريس التي أتينا

 

 

 توصيات عامة للمدرسني:

 : حتديد الدرس من بداية العام الدرايس إىل هنايته بإلقاء نظرة عابرة عىل الكتاب.1

 : حفظ الدرس متامًا.2

 : إلقاء الدرس عىل الطلبة خياليًا مرًة أو مرتني.3

 من النص يف الكتب االبتدائية.: عدم اخلروج 4

 : رضب األمثلة الواقعية القريبة لتفهيم الدرس.5

 : الرتكيز عىل الرتمجة اللفظية واملقاصد احلقيقية يف تدريس القرآن والسنة.6

: عدم اإلجبار عىل حفظ العبارات أو التقريرات بدون التعمق يف النصوص 7

 والعبارات.

 : اتباع املراتب واملراحل التدريسية يف تدريس الكتب املنهجية. ]أي النصابية[8
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: املواظبة عىل التدريس: فإن اخليانة يف املواظبة يأيت يف إخالف الوعد، وأهل 9

عليهم الوعيد حوله، ويتسبب هذا يف اضطراب الدارس فكرياًّ وعمليًا  خيفى العلم ال

 يه يف التعود الفوضوي يف مستقبله.إل ءالعمل ييس وبرناجمًا، وهذا

يف درسه ذلك يف آخر  يقع أثره السيئ عىل األستاذ طيلة احلياة والسيام كام

 السنة؛ حتى يضطر إىل اإلرساع وازهرولة.

: استغراق احلصة كاملة: درسًا وتفهياًم، سامعًا ونصيحًة أو يف أمر آخر يتعلق 11

 بالطلبة  وأحوازهم.

 ريسـ معرفة عملية التد11

 معرفة أهداف التدريس العامة واخلاصة والسلوكية.-12

 خصائصهم العمرية. -أفكارهم  -مستواهم  -معرفة التالميذ  -13

 اإلبداع واالبتعاد عن الروتني.-14  

 جعل الدرس ممتعًا.-15

استخدام األسلوب القصيص عند احلاجة، فالنفوس مولعة بمتابعة  -16

 القصة.

لدعابة والظرافة والطرافة والفكاهة، فالدعابة السامحة بيشء من ا -17

 أحد من األمور التي ترّوح عن النفس واملزاح  اخلفيف الذي ال إيذاء فيه ملشاعر

 وتطرد امللل.

 التنشيط ـ ما أمكن ـ أن يقوم الطالب بالنشاط أنفسهم، ال أن تعمله -18

 أنت وهم ينظرون.

 ترغيب الطالب يف عمل ما تريده منهم -19
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 إثارة عواطف التالميذ. -21

 ربط الطالب بأهداف عليا وسامية.-21

 استخدام التشجيع واحلفز يف عملية التدريس.-22

 إشعال التنافس الرشيف. -23

 استخدام املكافأة وازهدايا والتحائف واجلوائز. -24

 االبتعاد عن العنف. -25

 االجتاه جيدًا نحو التالميذ.  -26

 التفاؤل احلسن. -27

إذا خالط  "سحري"علو ازهمة عنرص . ليمهم علو ازهمة والطموحتع-28

 الطالب رأيت منه العجائب، وكثري من الطالب يملك هذا العنرص لكنه يف نفس

 حالة مخود.

حفاظة املدرس عىل نموه العلمي والرتبوي واملهني  والزيادة فيه، يقع -29

 كثري من

 املعلمني يف خطأ كبري عندما يظنون أن ُتّرجهم ونيلهم للوظيفة هو هناية  

 املطاف وأهنم بذلك قد وصلوا مرحلة يسرتحيون فيها. فهذا غري صحيح.  

 كون األستاذ قدوة يف علو ازهمة واألمانة واجلد. -31

 االنتباه إىل ما بني سطور التدريس وما بني سطور الكتاب. -31

 ملا ال يعلمه. -أعلم  ال -قوله  -32

 حسن استخدام السبورة.-33
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 عدم الغضب.-34

 إرشاكهم يف يشء من التخطيط. -35

 يرسوا وال تعرسوا." -36

نًا. .ن املعلم مربيًا.وـ ك37  ال ملقِّ

 ـ استخدام الواجبات املنزلية بفعالية.38

 ـ إدارة الفصل بفعالية.39

 يفكرون؟.ـ تعليم الطالب أهنم كيف يتعلمون وكيف 41

 ـ تعليم الطالب الرجوع إىل مصادر املعلومات وأمهات الكتب41

 .والقواميس

 عالقات جيدة مع التالميذ. ـ إقامة42

. فإن رحلة النجاح الطويلة تبدأ بخطوة واحدة وهي .ـ االستعانة باهلل.43

 هذه.

 إتاحة الطالب فرصة استخدام كتب أخرى غري الكتاب املدريس. -44

 ح الديمقراطية يف الطالب.تنمية رو -45

 

 :نياملعلمو األساتذةآداب 

، وتعليام ً وبذالً  وحتصيالً  للعلم طلباً  فال بد أن يكون املعلم متواضعاً : التواضع – 1

ومن تواضع ، للطالب، فال يرى يف نفسه أنه أعىل منهم وأنه يستحق كذا وكذا متواضعاً 
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متواضعا مع الناس يف تعليمهم ودعوهتم ويف هلل رفعه، ونبينا صىل اهلل عليه وسلم كان 

سائر أحواله، تقف معه امرأة يف عقلها يشء يف بعض سكك املدينة فيقوم معها حتى 

حاجتها، ويأيت للصغري فيداعبه ويسليه ويميش بني أصحابه ال يتميز عنهم إال بام  يقيض

 اهلل عليه وسلم.فضله اهلل من النبوة والعلم واخللق وازهدي. فليكن هو قدوتنا صىل 

فالتعليم ليس محال ثقيال عليك أهيا املعلم وعليك : املتعلم نفع عىل احلرص – 2

أيتها املعلمة؛ إنام هو أمانة فاحرصوا عىل أدائها والقيام هبا حق القيام، وليكن حرصكم 

دائام عىل نفع املتعلم وهذا يتطلب منكم تفقد الطالب واختبارهم ومعرفة مستوياهتم 

ة الفروق الفردية بينهم حتى تكون رسالة التعليم واصلة إليهم عىل خري حال ومراعا

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن  }والنبي صىل اهلل عليه وسلم كان هذا هديه يقول اهلل عز وجل: 

 حريصني فلتكونوا  {َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم 

 .رمحاء رفقاء طالبكم عىل

ويتبني لك أمهية ذلك حني تعلم أن ما : اخلاطئة دون الصحيحة املعلومة إيصال – 3

تقوله يؤخذ عىل وجه التسليم واالنقياد من قبل طالبك وينطبع يف عقوزهم، فاحرص عىل 

 }حتري الدقة والتأكد من صحة ما تطرحه، وإال فعليك بالسكوت يقول اهلل عز وجل: 

ْمعَ  إِن   ِعْلمٌ  بِهِ  َلَك  َلْيَس  َما َتْقُف  َواَل   .{ َمْسُئواًل  َعنْهُ  َكانَ  ُأوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبرَصَ  الس 

وذلك أن الطالب متفاوتة : تكراره عىل احلرص مع وتقليله الكالم تركيز – 4

قدراهتم يف احلفظ والفهم واالستيعاب ورسعة البدهية فاقتد بأضعفهم، وركز الكالم 

، وكرره حتى حيفظ فيكون حينئذ عموم النفع، ولك يف رسول اهلل صىل اهلل عليه هويفهم ل
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إن كان رسول اهلل صىل اهلل عليه » وسلم خري قدوة، فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: 

 .داود أبو أخرجه  «وسلم ليحد  احلديث لو شاء العاد أن حيصيه أحصاه 

ثالثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها  كان إذا سلم سلم» ويقول أنس ريض اهلل عنه: 

 فهم منه(.تُ  حتى) بزيادة رواية ويف  «ثالثا 

وقت  -أخي املعلم أختي املعلمة -فال تشغل: الطالب وقت عىل املحافظة – 5

الطالب بالقيل والقال أو بالفكاهة واملزاح، بل عليك باحلرص عىل وقتهم وإعطائهم ما 

 ينفعهم بأسلوب غري خمل وال ممل.

بالسالم حتية أهل  أفابد ذلك يف السنة بتطبيق فعليك الدرس يف الدخول عند – 6

اإلسالم، ثم قبل الرشوع يف درسك سم اهلل عز وجل وامحده وصل عىل نبينا حممد صىل 

اهلل عليه وسلم ثم ارشع يف درسك حتى تنغرس هذه اآلداب احلسنة يف نفوس الطالب 

 ريسه.وحتى حتل الربكة فيام تقوم بتعليمه وتد

ومن اآلداب العامة وهي يف شأن املعلم واملعلمة : طلق بوجه الطالب واجه – 7

 التبسم وطالقة الوجه ففيها عدة فوائد: -آكد

ال حتقرن من املعروف » منها تطبيق السنة فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:  -

 .«شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق 

والراحة يف نفوس الطالب فيتقبلون ما تلقيه إليهم بانرشاح ومنها بعث الطمأنينة  -

 وسعة صدر.

جيعلك أكثر انبساطا وأبعد عن ومنها أن التخلق هبذا اخللق حتى يكون لك ديدنا ً -

 ازهموم وحيبب إليك الناس وغري ذلك من الفوائد التي ال ُتفى.
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تغالل الوقت احلرص عىل الدروس واس الطالب والطالبات عىل بحثِّ  عليكم – 8

للنهوض باألمة وتعليم اجلهال وهذا من خري ما انرصفت  إخالصا هلل عز وجل، وقصداً 

 ازهمم إليه.

وهدي النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يف ذلك أظهر من أن 

 يذكر.

ال يكن الرضب هو مفزعكم وال  د مواجهة أخطاء من الطالب أو الطالباتعن – 9

 لول عندكم فليس هذا من هدي نبيكم صىل اهلل عليه وسلم.هو أول احل

ما رضب رسول اهلل صىل اهلل عليه » فإن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها تقول: 

 اإلمام أخرجه  «قط بيده وال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهلل  وسلم شيئاً 

 .مسلم

 

 

 أخطاء املدرسني الشائعة:

 

 يف اجلانب الرتبوي:أخطاء أواًل:  

(1)  

 

اعتقاد بعض املعلمني أن دوره يقترص عىل تقديم املادة الدراسية وإهناء 

يف الوقت املحدد، وتقديم املفاهيم املجردة ليسـتوعبها الطالب  املقرر الدرايس
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فقط، متناسيًا اجلانب األسايس لدوره وهو جانب الرتبية والتأثري اإلجيايب يف 

 سلوك املتعلمني.

 يف ذلك وعالجه نويص بام ييل:ولتال 

)الف(ـ أن يدرك املعلم أن املقررات الدراسية واألنشطة بجانب عنارص املنهج 

إال وسائل وليست غايات وإنام تسعى مجيعها لتحقيق أهداف سامية من  األخرى ماهي

 والسلوك احلسن. الرتبية واإلصالح

لتعليم وأساليب حتقيقها )ب( ـ وأن يطلع املعلم عىل األهداف العامة لسياسة ا 

عىل بصرية من األمانة املوكلة إليه ليؤدهيا عىل الوجه األكمل ولئال يكون ممن  ليكون

تعاىل بمن يميش مكبًا عىل وجهه بدون هدف يقول تعاىل: ) أفمن يميش مكبًا  وصفه اهلل

 .[ 22تبارك / ]أهدى أمن يميش سويًا عىل رصاط مستقيم (  عىل وجهه

ز مجيع املعلمني جهودهم عىل التوعية واإلرشاد املستمر للطلبة و )ت( ـ أن يرك

حقوق وواجبات جتاه دينهم وأمتهم ووالة أمرهم وسائر أفراد   عليهم من تذكريهم بام

يدركوا أنه ما ظهرت الكثري من السلوكيات غري املرغوبة لدى الطلبة إال  جمتمعهم، وأن

عدم إدراكهم ألمهية ذلك، فعىل املعلمني املعلمني زهذه األمانة و بسبب إمهال بعض

ذلك الدور ازهام وأن خيصص كل منهم جزءًا من حصته  مجيعا أن يتعاونوا يف أداء

بام يعلمه للطلبة ليكون داعيًا للخري يف كل أوقاته،  ةلذلك، وأن يربط املواقف التوعوي

بة طالبه ليسهل وعمله، ساعيًا إىل كسب حم ممثاًل قدوة حسنة يف مظهره وخمربه وقوله

 عليه الوصول إىل عقوزهم.

) ( ـ االهتامم اجلاد بالتطبيقات العملية واملعملية والزيارات امليدانية    

 عىل املكتسبات احلضارية ودورهم يف البناء والتقدم. لتعريف الطلبة
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(2) 

 

 اقتصار بعض املعلمني عىل املعلومات املوجودة بني دفتي املقرر الدرايس، و 

عرضها بطريقة إلقائية جامدة ال تتغري مع مرور الزمن، متناسيًا أنه يعرض 

كل يوم. إن مل جتد التجديد فلن يكون هناك حتقيقًا لألهداف  بضاعته لطالبه

 املرجوة.

 ولتاليف ذلك وعالجه نويص بام ييل:

 سيةعىل املقررات الدراسية املختلفة يف ُتصصه يف مجيع املراحل الدرا االطالعرضورة 

 واإلملام هبا.

عىل املقررات الدراسية يف التخصصات األخرى يف املرحلة  االطالعرضورة 

 لتوسيع مداركه وربطها بامدته. التي يدرسها

يدرسها ليستطيع التعامل  التعرف عىل خصائص نمو الطلبة يف املرحلة التي 

 م وقدراهتم.اهتيناسب ميوزهم واجتاه معهم بام

علم من املصادر املختلفة واملراجع املتعددة واحلديثة، من طلب ال االستزادة 

 املفيدة. واقتناء الكتب

عىل اجلديد يف طرق التدريس و تقنيات التعليم وأال يستهني هبا فيتعثر،  االطالع 

 واليتجاهل طبيعة التطور فيخفق.

 امن انفجار معريف ومعلومايت هائل يتطلب جهد لعامل حولنااإدراك ما يمر ب 

 الكتسابتلك املعارف وتنقيحها ونقلها إىل الطالب. اموا ي

 

(3) 
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ية وتسخريها لتطبيق ما تعلمه   عدم اهتامم بعض املعلمني باألنشطة الالَصفِّ

من معارف ومهارات تطبيقًا عمليًا يرتبط بحياهتم واستخداماهتم اليومية،   الطالب

الذي يسهم يف التطور ذلك إىل إعداد الطالب املتمكن واملسؤول   ويسعى من خالل

أمهية األعامل املهنية ودورها يف تنمية اعتامده عىل نفسه يف حل   والتقدم لبالده، ويدرك

 بجانب إكسابه روح التعاون والعمل اجلامعي اجلاد.  ما يواجهه من مشكالت،

 ولعالج ذلك نويص بام ييل:

 وأنه سبب رئييس يفرضورة توعية املعلمني زهذا اجلانب ازهام من عنارص املنهج،   

 التقدم والتطور يف الدول الصناعية حيث استطاعت املدرسة إعداد األجيال الواعية 

 املتفهمة لدورها يف بناء املجتمع. 

 املختلفةة رضورة تدريب املرشفني واملعلمني ومديري املدارس عىل جماالت األنشط 

 ات املتاحة.وكيفية تفعيل املقررات الدراسية يف األنشطة حسب اإلمكان

رضورة إعداد املقررات التعليمية إعدادًا سلياًم يساعد عىل تطبيق املعلومات  

 بصورة عملية واملعارف

 األنشطة بفعالية.قديم رضورة توفري اإلمكانات املادية والتجهيزات الال مة لت 

 رضورة إدخال هذا العنرص ازهام من عنارص املنهج ضمن عنارصتقويم الطالب.  

 ثانيًا: يف اجلانب التعليمي:

 األخطاء الشائعة يف وضع و تنفيذ اخلطة العامة للتدريس:   

عدم إدراك بعض املعلمني ألمهية التخطيط، واقتناع بعضهم بعدم رضورة  .1

 اليومي للدرس. اإلعداد



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 345 

 

. عدم الدقة من قبل إدارة التعليم يف تو يع املنهج عىل احلصص ومراعاة 2

 واملراجعة والطواري.االختبارات  أوقات

. عدم تسجيل األهداف العامة للمرحلة واملقرر الدرايس لتكون نرباسًا له عند 3

 وتنفيذ األهداف اخلاصة يف احلصة. صياغة

. عدم االستفادة من أهداف الدروس املعدة يف وضع أسئلة االختبارات بام 4

 احلصص املخصصة لكل موضوع يناسب عدد

 لناجتة عن اخلطة احلالية لتالفيها مستقباًل.. عدم تسجيل السلبيات ا5

 

 :ولعالج ذلك جيب إدراك ما ييل 

 )الف( ـ أن التخطيط اجليد عنرص أسايس يف نجاح العمل، بجانب إكساب هذه  

 العادة للطلبة. 

)ب( ـ أن وضع اخلطة وإعداد الدروس من متطلبات كامل العمل وال يكون  

  ينّفذها بأمانة.األمانة كاملة ما مل املعلم مؤدياً 

)ت( ـ أنه يتيح للمعلم فرصة االستزادة من املادة ومعرفة نواحي القوة  

 والتثبت من املعلومات والتطور املستمر.  والضعف فيها

) ( ـ أنه وسيلة هامة يستعني هبا املرشف الرتبوي أو مدير التعليم واملدير والزائر   

 متابعة أداء املعلم وتقويمه. عىل

أنه يساعد املعلم عىل اإلعداد املسبق للوسيلة والتأكد من صالحيتها )ج( ـ 

 استخدامها. وكيفية

ييرس عىل املعلم املراجعة والتعديل والتنقيح وتاليف السلبيات التي وقع  ه)د( ـ أن  

 فيها خالل السنة املاضية. املعلم
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ع يف املواقف يقوي شخصية املعلم ويكسبه احرتام طالبه ويمنعه من الوقوأنه  -)ذ(

 املحرجة.

 

 :األخطاء الشائعة يف إعداد اخلطة اليومية و تنفيذدها

 األهداف التعليمية للدرس: أخطاء يف)أ(. 

 الغموض وعدم الوضوح يف حتديدها.

 تصف نشاط املعلم بدالً من نواتج التعلم وسلوك الطلبة.

 حتوي أكثر من ناتج تعليمي يف العبارة الواحدة.

 بعرض الدرس وأسئلة التقويم.عدم ارتباطها 

أن يتمكن ، احتوائها عىل عبارات يمكن االستغناء عنها ) أن يستطيع الطالب. .

 (..أن يكون لدى الطالب القدرة.، الطالب. .

حتمل أفعال عامة ال يمكن قياسها خالل الدرس وحتويلها إىل صورة أفعال أمرية 

 يف التقويم.

 اف السلوكية.عدم مراعاهتا لرشوط ومعادلة األهد

 املقدمة: يف أخطاء. (ب)

عدم الدقة يف اختيارها لتكون ذات عالقة وثيقة بالدرس وتساعد عىل ربط معلومات 

 الطالب السابقة باملعلومات الالحقة.

 حرصها يف حل الواجب السابق ولو مل يكن له أي ارتباط بالدرس اجلديد.

تقدم فيه والذي جيب أال يتجاو   استغراقها جزء من احلصة يتجاو  الزمن املفرتض أن

 .اخلمس دقائق األوىل من احلصة
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عدم تسجيل العالقات واألسئلة التي سيتم مراجعتها يف دفرت اإلعداد، ومن ثم تسجل 

عىل جانب خمصص من السبورة للرجوع إليها عند احلاجة مما يساعد يف تسلسل فقرات 

 الدرس.

 لتقديم املوضوع: نيةالوسائل املع أخطاء يف. (جـ )

عدم إدراك البعض من معلمي الصفوف األولية بأمهية استخدام الوسائل املحسوسة 

 عند تقديم أي مفهوم لتلبية نمو التالميذ يف هذه املرحلة.

عدم التأكد من صالحية الوسيلة والتأكد من سالمتها وكيفية استخدامها بصورة فعالة 

 وآمنة.

يلة يف حتقيق ازهدف خالل العرض يف اإلعداد عدم إيضاح خطوات استخدام الوس

 بعبارات خمترصة.

عدم اطالع الكثري من املعلمني عىل طريقة استخدام الوسائل واألجهزة املتوفرة 

 باملدارس.

عدم االهتامم بإعداد الوسائل البسيطة من اخلامات البيئية وتركها كأثر للمعلم يف 

 املدرسة يستفيد منها اجلميع.

م بتنظيم السبورة وتقسيمها إىل أجزاء، مع مراعاة الروية واألناة يف الكتابة عدم االهتام

ووضوح اخلط وصحة العبارات وأال يكتب كل ما يقال بل ُيكتفى بكتابة القواعد 

 واالستنتاجات واملعلومات ازهامة.

 طريقة التدريس: أخطاء يف. (د)

االجتاهات احلديثة يف التدريس من الرتكيز عىل اإللقاء والتلقني والطرق التي ُتالف 

التنويع واملهارة واملرونة يف العرض وإرشاك املتعلمني يف التعلم عن طريق اإلقناع 

 واالكتشاف الذايت.
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عدم مراعاة سن املتعلمني ومراحل نموهم ورقيهم العقيل والظروف االجتامعية التي 

 يمرون هبا.

 وااللتفات للميول والرغبات. عدم مراعاة األساس السيكولوجي يف عرض املادة

عدم مراعاة تنمية التطلع لدى املتعلمني وإثارة اهتاممهم وبعث نزعة االكتشاف 

 واالبتكار والبحث العلمي يف املراجع املختلفة.

 عدم تنظيم خطواهتا حسب الوقت املحدد للحصة.

 عدم التدرج يف عرض املعلومات ومراعاة مستوى نضج املتعلمني.

 دة من التقنيات احلديثة يف عرض الدروس.عدم االستفا

 عرض الدرس وتنفيذه وإدارة الصف: أخطاء يف. (هـ ) 

عدم إلقاء السالم عىل الطلبة والبدء باحلمد والثناء هلل تعاىل والصالة والسالم عىل نبينا 

 عدم احلرص عىل رفع الصوت وإسامع اجلميع. حممد

 عدم مراعاة تو يع الزمن عىل أهداف الدرس.

 االنتقال من هدف إىل آخر قبل التأكد من حتقق ازهدف وتقويمه.

عدم ربط أجزاء املوضوع ببعضه وعمل خالصة للدرس هناية املوضوع من أفواه 

 الطلبة.

 عدم – واحلبسات - ملفت بشكل كلمة أو عبارة تكرار –وجود اللزامات الكالمية 

 .- العبارات إكامل

 ستشهادات من البيئة وربطها بواقع الطالب.واالعدم تبسيط املوضوع باألمثلة 

 عدم إبرا  املفاهيم الصعبة وتكرارها بأساليب وعبارات خمتلفة.

 عدم استخدام مهارات التعليم من إشارات وإيامءات وتعبريات.

 عدم تشجيع الطلبة عىل املناقشة وإبداء الرأي.
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 والسآمة.عدم االستعانة باألنشطة الصفية التي ُُترج الطالب من امللل 

عدم تشجيع املتفوقني ودفعهم ملزيد من التفوق، واالهتامم باكتشاف املوهوبني من 

 الطلبة.

عدم الرتكيز عىل الضعاف من الطلبة واالهتامم بتغيري أماكن جلوسهم باستمرار 

 وجعلهم يف املقاعد األمامية ليسهل متابعتهم.

جل وغرس حمبة نبيه صىل اهلل عدم حتني الفرص  يف قلوهبم إلظهار عظمة اخلالق عز و

 .عليه وسلم

عدم حتني الفرص لغرس الفضائل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتكوين 

 االجتاهات املرغوبة.

وقبول  -حدود األدب املطلوب  -عدم تشجيع الطلبة لتصويب أخطاء املعلم يف 

 انتقاداهتم بصدر رحب.

والتنافس الرشيف وغرس حب العمل يف عدم إشاعة التعاون والعمل اجلامعي 

 قلوهبم.

عدم االهتامم بضبط الصف عىل النظام وإدارته بأسلوب تربوي بنّاء يضمن إشغال 

الطلبة عىل مدار احلصة و إشعارهم باملسؤولية، وتوفري اجلو االجتامعي اإلجيايب الذي 

 م.املتبادل و يادة التآلف بني الطالب وإشعارهم بقيمته االحرتاميضمن 

عدم مراعاة التمركز يف الصف أثناء الرشح بحيث يسمعه مجيع الطالب ويرونه وهو 

 كذلك يراهم ويسمعهم.

عدم التغايض عن مشكالت الطالب البسيطة مع إظهار عدم الرضا عىل تعبريات 

 الوجه ونظرات العيون.

 عدم االلتزام بدخول احلصة من أول الوقت إىل هناية احلصة.
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 ق الطلبة كتبهم أثناء الرشح لئال ينرصفوا عن الدرس.عدم التأكد من غل

 اللوم اجلامعي للطلبة عند حدو  تقصري مما حيرج املؤدبني واملجتهدين منهم.

عدم التوقف عن الدرس قبل هناية احلصة بفرتة وجيزة حتى يأخذ الطلبة قسطًا من 

 الراحة قبل البدء يف احلصة التالية.

 طرح األسـئلة: أخطاء يف. ( و) 

 عدم إثارة انتباه الطلبة قبل طرح السؤال مما يضطر املعلم إلعادة السؤال.

حتديد املجيب قبل طرح السؤال مما يرصف باقي الطلبة عن الرتكيز والتفكري يف 

 اجلواب.

عدم إعطاء الطالب املجيب فرصة كافية للتفكري يف السؤال واالنتقال الرسيع لطالب 

 كثري من الطلبة لإلجابة العشوائية بدون تفكري.آخر مما يدفع ال

عدم مناقشة اإلجابة اخلاطئة للطالب للوصول منها إىل اإلجابة الصحيحة إن أمكن 

 ذلك.

 ترك فاصل طويل بعد طرح السؤال لتحديد املجيب مما هييئ مرتعًا خصبًا للفوىض.

 املوقف التعليمي.قبول اإلجابة اجلامعية مما حيد  الفوىض وسيطرة املتفوقني عىل 

عدم جذب املتأخرين دراسيًا واملنطوين ودفعهم لإلجابة ومساعدهتم عىل جتاو  

 احلواجز التي متنعهم من مشاركة  مالئهم.

عدم شمول األسئلة املطروحة للمستويات املختلفة التي حددها بلوم يف اجلانب 

 املعريف.

 ن أجابوا إجابة جيدة.عدم تقديم احلوافز والعبارات التشجيعية للطلبة الذي

 عدم االبتعاد عن الطالب املجيب مما يتسبب يف تعثره وإرباكه.

 التقويم والواجبات املنزلية: ) ي (. أخطاء يف
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عدم الدقة يف اختيار أسئلة ومتارين التقويم بحيث تقيس األهداف، وتتيح املجال لعمل 

 تغذية راجعة عند تبني عدم حتقق ازهدف.

 خر قبل التأكد من حتقق ازهدف.االنتقال من هدف آل

عدم متابعة التدريبات والتامرين الفصلية خالل الدرس للتأكد من مدى حتقق 

 األهداف.

 عدم إعطاء الطلبة فرصة كافية للحل والتفكري اإلفرادي باالعتامد عىل أنفسهم.

 عدم االتفاق مع الطلبة عىل الواجبات أثناء احلصة بطريقة غري مبارشة.

عدم التنويع يف التعيينات والواجبات املدرسية بحيث تكون مرة: جمموعة من التامرين 

املختارة بدقة لرتسخ املعلومات التي درست، ومرة إعداد تقرير أو بحث يف موضوع 

معني، ومرة تعيني مشكلة تتطلب البحث، ومرة إعداد جتربة أو حتضري موضوع أو 

 .وهكذا..…تلخيص وحدة ما 

 ق من أن الطلبة قاموا بحل الواجبات بأنفسهم.عدم التحق

تكثيف الواجبات بشكل يرهق الطالب ويدفعه إىل بعض السلوكيات واالجتاهات 

 الغري مرغوبة كالغش واإلحباط وكره املادة ومعلمها.

 عدم متابعة األخطاء الشائعة يف الواجبات واالختبارات وكيفية تصويبها.

داية احلصة مما يسبب إهدار لوقت احلصة وعدم التصحيح اجلامعي للواجبات يف ب

االستفادة من أهم وقت يف احلصة يف إعطاء الدرس اجلديد حيث الطالب يف قمة 

 استعدادهم لتقبل املعلومات اجلديدة.

 عدم تشجيع الطلبة امللتزمني بأداء الواجبات وإبرا  بعض األجوبة املمتا ة للطلبة.

وحدة تدفع الطلبة إىل التفكري والبحث وربط  عدم إعطاء متارين شاملة هناية كل

 املواضيع املختلفة كام تقيس قدراهتم العقلية ومدى حتقق أهداف الوحدة.
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وختامًا عدم اإلملام بالطرق الصحيحة يف وضع االختبارات وحتليل النتائج واالستفادة 

نفيذ اخلطة يكفي منها يف تطوير األداء ولعالج األخطاء اآلنفة الذكر واملتعلقة بإعداد وت

اإلحاطة هبا ومراجعة النفس وحماسبتها ومعرفة نواحي القصور والعزم اجلاد عىل تالفيها 

 طمعًا يف املثوبة واألجر وسعيًا اىل إتقان العمل عىل الوجه األكمل.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 واملتعلم الدار 
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التفسري الكبري يف ظالل  من أحسن ما وجدنا من آداب الدارس واملتعلم، هي يف

 قصة سيدنا موسى عليه السالم مع سيدنا خرض عليه السالم فدونكم هذه:

اعلم أن هذه اآليات تدل عىل أن موسى عليه السالم راعى أنواعًا كثرية من  ))

 األدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من اخلرض.

بِ }: أنه جعل نفسه تبعًا له ألنه قال: فأحدها  .{ُعَك َهْل َأت 

استأذن يف إثبات هذا التبعية فإنه قال هل تأذن يل أن أجعل نفيس تبعًا  هأن وثانيها:

 لك وهذا مبالغة عظيمة يف التواضع.

وهذا إقرار له عىل نفسه باجلهل وعىل أستاذه  {تعلمني  }: أنه قال عىل أن: وثالثها

 بالعلم.

تبعيض فطلب منه تعليم بعض ما وصيغة من لل {مِم ا ُعّلْمَت  }أنه قال:  ورابعها:

علمه اهلل، وهذا أيضًا مشعر بالتواضع كأنه يقول له ال أطلب منك أن جتعلني مساويًا يف 

العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزًأ من أجزاء علمك، كام يطلب الفقري من الغني 

 أن يدفع إليه جزًأ من أجزاء ماله.

 اعرتاف بأن اهلل علمه ذلك العلم. {مِم ا ُعّلْمَت  }أن قوله:  وخامسها:

طلب منه لإلرشاد وازهداية واإلرشاد هو األمر  {َرَشًدا  }أن قوله:  وسادسها:

 الذي لو مل حيصل حلصلت الغواية والضالل.

معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما  {ُتَعّلَمِن مِم ا ُعّلْمَت  }أن قوله:  وسابعها:

بأنه يكون إنعامك عيل عند هذا التعليم شبيهًا بإنعام اهلل تعاىل عامله اهلل به وفيه إشعار 

 عليك يف هذا التعليم وزهذا املعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفًا.

أن املتابعة عبارة عن اإلتيان بمثل فعل الغري ألجل كونه فعاًل لذلك الغري،  وثامنها:

فإنا إذا قلنا: ال إله إال اهلل فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فال جيب 
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كوننا متبعني زهم يف ذكر هذه الكلمة، ألنا ال نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها بل إنام 

يام الدليل عىل أنه جيب ذكرها، أما إذا أتينا هبذه الصلوات اخلمس عىل موافقة نقوزها لق

فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإنام أتينا هبا ألجل أنه عليه السالم أتى هبا ال جرم كنا 

متابعني يف فعل هذه الصلوات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، إذا ثبت هذا فنقول قوله: 

يدل عىل أنه يأيت بمثل أفعال ذلك األستاذ ملجرد كون ذلك األستاذ آتيًا  {بُِعَك َهْل َأت   }

 هبا. وهذا يدل عىل أن املتعلم جيب عليه يف أول األمر التسليم وترك املنا عة واالعرتاض.

يدل عىل طلب متابعته مطلقًا يف مجيع األمور غري  {اتبعك  }أن قوله:  وتاسعها:

 مقيد بيشء دون يشء.

أنه ثبت باإلخبار أن اخلرض عرف أوالً أنه نبي بني إرسائيل وأنه هو  عارشها:و

موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذي كلمه اهلل عز وجل من غري واسطة وخصه 

باملعجزات القاهرة الباهرة، ثم إنه عليه السالم مع هذه املناصب الرفيعة والدرجات 

ة من التواضع وذلك يدل عىل كونه عليه السالم العالية الرشيفة أتى هبذه األنواع الكثري

آتيًا يف طلب العلم بأعظم أنواع املبالغة وهذا هو الالئق به ألن كل من كانت إحاطته 

بالعلوم أكثر كان علمه بام فيها من البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه زها أشد وكان تعظيمه 

 ألرباب العلم أكمل وأشد.

بُِعَك عىل َأن تعلمني }أنه قال:  واحلادي عرش: فأثبت كونه تبعًا له أوالً ثم  {َهْل َأت 

 طلب ثانيًا أن يعلمه وهذا منه ابتداء باخلدمة ثم يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم.

بُِعَك عىل َأن تعلمني  }أنه قال:  والثاين عرش: فلم يطلب عىل تلك املتابعة  {َهْل َأت 

ال أطلب منك عىل هذه املتابعة املال واجلاه وال غرض يل إال ن قال أعىل التعليم شيئًا ك

 ((طلب. 
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ونود أن نقدم إلخوتنا يف اهلل الدارسني نبذة من َأداب حتمل العلم واملسرية 

 التعليمية الدراسية الثقافية بعد ما أتينا بلمحة منها يف منظور قصة سيدنا موسى وخرض.

 

 

 واملتعلمني: آداب الطلبة 

 

: طلب العلم وحتصيله، والسعي من أجله، وبذل اجلهد يف سبيله، وحتمل التعلم هو

 املشاق وسهر الليايل وإنفاق األموال ومفارقة األهل واألوطان رغبة فيه وجريًا وراءه. 
عدة منها: جمالسة العلامء، واالطالع عىل أقوازهم، ومعرفة ، فالعلم صفة مكتسبة بوسائل

فروع مسائلهم، وإجراء جتارهبم، واالستفادة من مناهجهم، وحفظ كلياهتم، وتتبع 

 خرباهتم، والنظر يف كتبهم، والكتابة إليهم، وحماورهتم ونحو ذلك. 
والتعلم مفتاح الوصول إىل العلم، وهو صفة من صفات الرب سبحانه وتعاىل بالدرجة 

 خالق الدنيا. لم االرتقاء إىل املنا ل العىل، و ينة وتطهري للنفس من األاألوىل، كام أنه ُس 
والعلم باب لالستفادة من كل ما خلق اهلل يف األرض، ووسيلة لتطوير املعايش واخرتاع 

 اآلالت.

 
 رشف العلم والعلامء واملتعلمني: 

عيل من شأنه وترفع رتبة أهله، ويكفي العلم رشفًا ما جاء يف الكتاب العزيز من آيات تُ 

ُه الَ إَِلـَه إاِل  ُهَو َواملَْاَلِئَكُة َوُأْوُلوْا   (اْلِعْلِم َقآِئاَمً بِاْلِقْسطِ حتى قال سبحانه) َشِهَد اهللُّ َأن 

 وما جاء عىل لسان النبي صىل اهلل عليه وسلم من إعزا  للعلم والعلامء حتى قال: 

َفَلْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ }: قال تعاىل فرضاً  اهلل سبحانه وتعاىل جعلهوأن  "العلامء ورثة األنبياء
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ُهْم  يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إَِلْيِهْم َلَعل  ُهوْا يِف الدِّ َيَتَفق  نُْهْم َطآِئَفٌة لِّ كام . {حَيَْذُرونَ فِْرَقٍة مِّ

ْكِر }أوجبه بقوله:   .{إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

هذا عدا عام وعد اهلل سبحانه وتعاىل الطلبة والدارسني من أجر عظيم ومثوبة مفرحة 

من سلك طريقًا يلتمس فيه علاًم "عىل لسان املصطفى صىل اهلل عليه وسلم حني قال: 

تتقرب إليهم  ، وما أنازهم سبحانه بطلب العلم من رتبة عالية"سلك اهلل به طريقًا إىل اجلنة

 فيها املالئكة. 

 "بام يصنع إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً "قال صىل اهلل عليه وسلم: 
واألدلة عىل فضل طلب العلم والدراسة واجتيا  مراحل التعليم مرحلة بعد مرحلة كثرية 

 يندر وجود مثلها يف غري اإلسالم واحلمد هلل.

 آداب طلب العلم: 

عديدة تستحب للدارس والتلميذ لعلم من رشف وأمهية، فإن ثمة آدابا ًوملا لطلب ا

 :طالب العلم يف خمتلف مراحله االبتدائية والعليا عىل النحو التايل

 أواًل: النية اخلالصة: 

ملا كان طلب يستغرق من اإلنسان فرتة  منية ليست بالقصرية، كام يتطلب من اإلنسان 

وجه اهلل وحده،  فإن ذلك يستحق بالدرجة األوىل أن يكون ابتغاءً جهدًا كبريًا وماالً كثريًا، 

دى، وال تذهب األيام ومن أجل أحسن املقاصد ال أخسها، حتى ال يضيع العمر ُس 

نني، أو والليايل حرسات عىل صاحبها، وحتى ال يعود اإلنسان من طلب العلم بخفي ُح 

 . .هدف مادي بحت أو مقصد دنيوي  ائل.

ع من مهمنا حينام أرشدنا أن نتعلم العلم ال ملقاصد شخصية، وال إن اإلسالم رف

وهي عنارص  -ألهداف مالية، وال من أجل منافع رخيصة، بل العلم واإلنسان والزمن 

 أغىل من كل غال وأنفس من كل نفيس. -التعلم الرئيسية 
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ناسبة جهت إىل اخلري واملصلحة العامة وخدمة األمة وإثراء احلضارة كانت مفإذا وُ 

 ألهدافها. 

 وإن كان القصد الشهرة أو املال أو املنصب ردت صاحبها إىل أسفل سافلني. 
وجه  ى بهبتغمن تعلم علاًم مما يُ "ويف هذا املعنى جاء حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

 اهلل تعاىل )واملقصد هنا علوم الدين( ال يتعلمه إال ليصيب به عرضًا من الدنيا مل جيد َعْرف

 يعني رحيها.  "اجلنة يوم القيامة

بالفضيلة )أي  هوجتملي هقال الغزايل رمحه اهلل: أن يكون قصد املتعلم يف احلال حتلية باطن

اجلهل، ويف املآل القرب من اهلل تعاىل، والرتقي إىل جوار املأل  ءوإ احة غشا(فضيلة العلم 

ملال واجلاه ومماراة السفهاء ومباهاة األعىل من املالئكة واملقربني، وال يقصد به الرياسة وا

 . .األقران.
وال شك أن هذا كالم نفيس ينطبق عىل كل من طلب العلم ليحتل وظيفة رفيعة، أو 

تبًا عاليًا، أو يشار إليه يف صفحات الصحف اه، أو ينال رنادى بلقب علمي يتصدر اسمَ يُ 

 ..وأغلفة الكتب ونحو ذلك.

 
وألبسوه أردأ ثوب، وأفسدوا النية الصاحلة والقصد  فأمثال هؤالء حصلوا أفضل مطلوب

 احلسن.

 ثانيًا: تطهري النفس وختليتها عن الرذائل: 

عىل طالب العلم أن يقدم بني يدي محل العلم ورشف مراتبه طهارة النفس عن رذائل 

 األخالق ومذموم الصفات. 

لب وصالة الرس ومن نفيس كالم العلامء يف هذا املجال قوزهم: إن العلم عبادة الق

وقربة األطهار إىل اهلل تعاىل، وكام ال تعترب الصالة ـ التي هي وظيفة اجلوارح الظاهرة ـ إال 

بتطهري الظاهر من األحدا  واألخبا ، فكذلك التصح عبادة الباطن وعامرة القلب 
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 بالعلم إال بعد طهارته من خبائث األخالق وأنجاس األوصاف. 
قلل طالب العلم عالئقه بالدنيا وأعامزها، بل وأن يبعد عن األهل وينفع يف هذا القبيل أن ي

والوطن وكثرة االشتغال باالتصال هبم أو الكتابة إليهم، ليتفرغ قلبه للعلم خالصًا له دون 

 سواه. 
ن َقْلَبنْيِ يِف َجْوفِهِ  ا َجَعَل اهلل ُ لَِرُجٍل مِّ يف وإذا كان طالب العلم صادقًا  (قال اهلل تعاىل )م 

تعلقه بالعلم أحس حني يقطع تلك العالئق بلذة ما بعدها لذة، ونشوة ما أحالها من 

 نشوة، وقد قال الشاعر قدياًم:

 عناق وطول غانية وصل من * سهري لتحصيل العلوم ألذ يل
 أشهي وأحىل من مدامة ساقي*  ومتلميل طربًا حلل عويصة

 
ولعل الذين طلبوا العلم يف اخلارج ال يزالون يذكرون حالوة أيام االنقطاع لذلك، 

 وذكريات الليايل التي ال تعود، وكم كانت ذات سمو روحي وانطالق نفيس. 

ومن طهارة النفس بني يدي العلم: أن يتعود طالب العلم عىل التواضع واأللفة وترك 

 . .يف بحر العلم اللجي. التكرب، فاألخالق احلسنة مركب طيب ذلول

 والعلم عزيز حيتاج إىل من يذل له ويلتفت إليه ويعطيه كله حتى ينال منه بعضه.

 
 : ثالثًا: حق املعلم كبري

ومن آداب طلب العلم وطالبه النجباء أن يعرف كل منهم حق معلمه عليه وواجبه 

 جتاهه، ثم يقوم بذلك ويؤديه عىل الوجه األكمل. 

يل كرم اهلل وجهه بعض حقوق املعلم عىل املتعلم بقوله: )إن من حق عسيدنا وقد مجع 

العامل أن ال تكثر عليه بالسؤال، وال تعنته )تشق عليه( يف اجلواب، وال تلح عليه إذا كسل، 

وال تأخذ بثوبه )تقعده( إذا هنض، وال تفش له رسًا، وال تغتابن عنده أحدًا، وال تطلبن 
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وعليك أن توقره وتعظمه هلل ما دام حيفظ أمر اهلل، وأن  عثرته، وإن  ل قبلت معذرته،

 . .جتلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت إىل خدمته، إلخ.

وقد شبه بعضهم املعلم بأب املتعلم، فكام أن الوالد يريب اجلسد ويرعاه، فاملعلم ينمي 

ويذيقه الفكر ويوسعه، ويفتح للطالب مغاليق احلياة، وينيله خالصة ما علم وحّصل، 

 خري كل منه يستحق فهو ، ولذلكومبادئ أفكار من إليه وتوصل تعب  عصارة ما

 والوفاء اجلميل رد مظاهر أقل للمعلم حسن، فالدعاء ورجاء صالح ومعروف، ودعاء

 . به
ويقرأ كل مسلم دائاًم يف كتاب اهلل عز وجل قصة موسى عليه السالم مع اخلرض عليهام 

لمه اخلرض حيث رشط اخلرض عليه أن ال يسأله عن يشء السالم، وتأدب موسى مع مع

يستنكره وال يفهمه، بل يصرب موسى حتى خيربه اخلرض، ورشط عليه قبل ذلك أن يصرب 

كام  وال يعيص له أمرا، فقبل موسى عليه السالم كل ذلك برحابة صدر ورىض نفس

 عرفت سابقًا. 

أن  يد بن ثابت ريض اهلل عنه ـ وهو ومن قبيل احرتام املعلم وتوفري التلميذ له ما روي 

ربت إليه بغلته قُ من مشاهري الصحابة وأساتذهتم يف القرآن الكريم ـ صىل عىل جنا ة ف

 ـ وهو من تالميذه ـ فأخذ بركابه، وكان ذلك املريكبها، فجاء ابن عباس ريض اهلل عنه

اهلل عليه وسلم فقال غاية االحرتام والتذلل، فقال  يد: خل عنه يا ابن عم رسول اهلل صىل 

ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلامء والكرباء )أي يف ديننا( فقبل  يد بن ثابت يد ابن 

عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صىل اهلل عليه وسلم. وأظن أن القارئ 

ه هذا من اجرتاء عىل املعلم وتوقح مع نايدرك ما وصلت إليه حال الطلبة يف عرص

ومعاملته معاملة قاسية نابية بعيدة عن األدب وحسن الرتبية، ويشجعهم عىل ذلك قرناء 

السوء وبعض ذويه، حتى إنك لرتى األستاذ املعلم واملريب يداهن الطالب ويداريه 
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ويوافقه عىل أشياء كثرية فيها رضر بالطالب ورضر بأهله ورضر باألمة وقد قال شوقي 

 رمحه اهلل: 

 رسوال يكون أن املعلم كاد   قم للمعلم وّفه التبجيال

 
 الدار : هرابعًا: معرفة حقيقة ما يتعلم

  
 عىل طالب العلم أن يعرف قدر ما يتعلم ومكانته، إذ أن لكل علم موضوعًا يتناوله. 

 وعه: معرفة أحكام ترصفات العباد. ضفالفقه مو

 والطب موضوعه: إصالح أحوال البدن. 

 وعه: معرفة إصالح اللسان، وهكذا فلكل علم موضوع. واألدب موض

وينبني عىل هذا أن نرتب أمهية مواضيع العلوم، ليبدأ الطالب بتناول األهم فاملهم فام 

 . .دونه.
واملالحظ اآلن أن الذين يضعون املناهج للطلبة ال يراعون األمهية الدينية بل األمهية 

العلوم الدينية آخر املطاف ويف هناية الرتتيب الدنيوية لرتتيب العلوم. ومن هنا كانت 

 وغاية التأخري. 

وقد نتج عن ذلك األمية الدينية الواضحة التي تؤدي إىل أن جيهل حامل أعىل 

الشهادات أبسط املبادئ الدينية، وأن يرتدى من جتاو  مراحل التعليم يف رش رذائل اجلهل 

 .خصائصها وسالمة تكوينها.الديني، ففقدت األمة بذلك ترتيب فكرها ومعرفة 
أليس من العجب العجاب أن جيهل خرجيو اجلامعات مبادئ القراءة السليمة للقرآن 

 . .الكريم.
 . .أليس من املخزي أن جيهل املثقفون أصول الفقه وطريقة رواية احلديث وقواعد النحو.
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أليس األخطر من ذلك كله أن يعم ويفشو وينترش اجلهل بطرق إصالح النفس 

 . .وسائل تنقية الرسيرة وأسلوب معاملة اخلالق وضوابط أخالق املسلم.و

إن من أهم آداب الطلبة وراغبي املعرفة أن يرسخ يف يقينهم أن التعليم ليس مقصودًا 

 ..إال لثمرته، إذ أن العلوم تتفاضل بتفاضل ثمراهتا.

تعرف اهلل قال أحد احلكامء: إن أحسنت كل يشء فال تظن أنك أحسنت شيئًا حتى 

 . .تعاىل وتعلم علم اليقني أنه مسبب األسباب وموجد األشياء.

نعم نعى اهلل عىل من يعلمون العلوم الدينية ويقدموهنا عىل العلوم الدينية بقوله: ) 

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلوَن( )الروم:   (7َيْعَلُموَن َظاِهرًا ِمَن احْلََياِة الدُّ

 
 العمل بالعلم واالستفادة منه: خامسًا: 

ومن آداب الطلبة واملتعلمني أن يعملوا بام علموا، وأن يعقدو العزم عىل أن يكون 

علمهم زهم ال عليهم، وأن يكون سبيلهم إىل اخلروج بأنفسهم عمليًا من ربقة اجلهل ومحأة 

 البالدة إىل نور العلم وشمس املعرفة. 
املستطاع، والرتكيز يف علم معني عىل  قدرَ  علم بطرٍف وهذا ما يدعوهم إىل األخذ من كل 

بذل كل اجلهد وغاية املمكن وبذلك تطبق املقولة القائلة: خذ من كل يش بيشء، وخذ من 

 . .يشء بكل يشء.
فاحلاجة الفردية يف اإلنسان تدعوه إىل إصالح مجيعه: دينه وبدنه ولسانه وعقله وبيته 

 وأوالده وعمله وكل ما خيصه. 
تقن فنًا من الفنون دينًا كان أم دنيا، ليكون منارًا للجميع اجة العامة يف الفرد أن يُ واحل

 .ومشعاًل لألمة وسفينة للتبحر
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 طالب العلم والقلم

 مها قرينان ال ينفكان وينتج عنهام نفع لألمة وإبقاء للمريا  النبوي.

اللسانني( لذا وجب إن القلم لسان ثان لطالب العلم، وكام قيل: )القلم أحد 

 عىل طالب العلم أن يعتني بقلمه عرب هذه اإلشارات:

احلرص عىل اقتناء القلم يف مجيع مواطن حياتك، فهو يف جيبك الذي يف  -

 ثوبك، ويف مكتبك، ويف حقيبتك اخلاصة، ويف جوار وسادة النوم.

وكل هذا ألجل العلم وكتابة الفوائد وصيد اخلواطر، واقتناص الفرص 

 مسات واألفكار التي قد ترد عىل عقلك أو قلبك.وازه

وإذا كانت نصوص الوحي قد راعت جانب العلم والتعلم والتعليم، فال  -

بقاء لكل ذلك إال بالقلم الذي يساهم يف نفع العلم عرب الكتابة من بوابة )حرب 

 القلم( الذي هو )دموع تسطر أمجل الكنو  العلمية(.

 املناسب له السهل والواضح يف كتابته.وطالب العلم يقتني القلم  -

ال بد من التدرب عىل الكتابة واستخدام القلم دومًا وأبدًا، وعدم امللل من  -

 الكتابة والتحرير والبحث، وكام قيل: )ال يستطاع العلم براحة اجلسد(.

قصة لطيفة: أحد السلف انكرس قلمه يف أحد الدروس فصاح )قلم  -

 بني يديه. بدينار( فتناثرت األقالم

 يدك فانظر حلرصه وانظر زهمتهم تركوا القلم )العلم( ألجل دينار.
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وختامًا: القلم بني يديك يا طالب العلم، واألمة تنتظر )دموعه( وترتقب 

)حربه( فهيا نحو القلم وضمه إىل وقل: باسم اهلل، وخذ ورقة لييضء بياضها بسواد 

 القلم.

 

 

 :بالعلم ال بالعامل ْق تعلَّ 

حرضت الوفاة معاذ بن جبل قعد يزيد بن عمرية يبكي عند رأسه فقال ملا 

 معاذ ما يبكيك؟

 فقال: أبكي ملا فاتني من العلم.

فقال: العلم كام هو مل يذهب، فاطلبه عند أربعة فساّمهم، ومنهم عبد اهلل بن 

 .(1)سالم

قلت: كلنا حيزن ويبكي ملوت العلامء ولكن جيب أن يكون موهتم دافعًا لنا 

إىل طلب العلم وعدم التوقف وجيب أن نعلم أن العلم باٍق ألن اهلل قد تكفل 

ا َلُه حَلَافُِظوَن(( ]احلجر:  ْكَر َوإِن  ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنز  [، واحلمد هلل 9بحفظه كام قال: ))إِن 

عىل وجود بقية من العلامء ونحمده كذلك عىل وجود الكتب بيننا، فام بقي علينا إال 

 ري والسري يف طريق الطلب.التشم

                                                

 [. 2/418]السري  ( 1)
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وهناك أمٌر آخر يغفل عنه بعض الطالب وهو أن الواحد منا قد يكون يف 

قلبه تعلق ببعض العلامء وهو ال يشعر فإذا مات العامل توقف هذا عن طلب العلم 

 وكأن العلم ذهب وكأن اخلري  ال عن هذه األمة وهذا بال شك خطأ كبري.

ٌد وهذا التعلق مذموم وهو مرض من  أمراض القلوب. قال تعاىل: ))َوَما حُمَم 

ُسُل َأَفإِْين َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن  إاِل  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

ض من [ نعم، لقد ارتد بع144َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُض  اهلل َ َشْيئًا(( ]آل عمران: 

ن يف نفوس أصحابه ملا مات آمن ملا تويف رسول اهلل ج، لقد انكشف اإليام

 ، فلامذا يا ُترى وقع ذلك؟^الرسول

 إنه التعلق بالشخص ال باملنهج والدين.

وانظر إىل موقف أيب بكر ت ملا مات الرسول ج ثبت كاجلبل وما نقص إيامنه 

حممدًا فإن حممدًا قد مات، ومن  وال تزلزلت مبادئه بل أعلنها رصحية: من كان يعبد

 كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت.

وهكذا جيب أن يرتبى املؤمن فضاًل عن طالب العلم والداعية أن يتعلق 

بالدين ال بحملته فالعلامء يموتون والُدعاة كذلك واملصلحون ولكن تبقى الدعوة، 

 ويبقى العلم، ويبقى املنهج.

 فاللهم ثبتنا عىل دينك.
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 :أسباب فهم الدروس

حسن النية بأن يتعلم إلنقاذ نفسه من اجلهل وليعرف اخلري فيفعله والرش  -1

من سلك »فيرتكه، ومن عمل بام علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم ويف احلديث 

إنام األعامل »رواه مسلم، « طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة

 متفق عليه.« ا نوىبالنيات وإنام لكل امرئ م

مذاكرة الدروس قبل رشحها ليعرف السهل والصعب فيشتاق إىل رشحه  -2

 وفهمه.

 اإلصغاء إىل رشح املدرس بجميع احلواس. -3

سؤال املدرس عام أشكل بعد الرشح يف نفس املوضوع الذي رشح بأدب وحسن  -4

 قصد.

 وقد قيل: مفتاح العلم شيئان.

 اإلصغاء.)ب( وحسن .)أ( حسن السؤال.

 لرتسخ يف الذهن.لمذاكرة الدروس بعد رشحها  -5

ُقوا اهللَ )اهلل تعاىل وطاعته بفعل ما أمر واجتناب ما هنى قال تعاىل:  ىتقو -6 َواتَّ

ُمُكمُ   َوُيَعلِّ

َعْل لَُكْم ي)[ وقال تعاىل: 282]البقرة:  (اهللُ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اهللَ جَيْ َ  (ُفْرَقاًناا َأهيُّ

[ أي علام تفرقون به بني احلق والباطل وازهدى والضالل واحلالل 29]األنفال: 

 واحلرام.

ُكُم اْدُعويِن )[ 117]يونس: (َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلاًم )الدعاء بحصوله -7  َوَقاَل َربُّ
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ا وتقول يا عليم علمني، اللهم إين أسألك علام نافع [61]غافر:  (َأْستَِجْب لَُكمْ 

وأعوذ بك من علم ال ينفع اللهم انفعني بام علمتني وعلمني ما ينفعني وار قني علام 

 ينفعني يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام.

اجلد واالجتهاد واملواظبة وحل الواجبات وحفظ األوقات وتنظيمها  -8

 واالستفادة منها، وقد

 قيل: )من جد وجد ومن  رع حصد(. قال الشاعر:

 

 ك عن تفصيلها ببيانسأنبي

 
 أخي لن تنال العلم إال بستة 

 وإرشاد أستاذ وطول زمان 

 
 ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

 
 

*** 

 

 الفصل الرابع: 

 

 البيئة الدراسية

 أعني املدارس واجلامعات

 

 البيئة املدرسية:
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النفسية البيئة -2البيئة املادية املحيطة بالطالب. -1البيئة املدرسية؟:  منماذا نتحرى 

 والسلوكية.

 

 و تشمل -البيئة املادية: -1

 املدريس:  ىاملبن

 من حيث املساحة  ومناسبةمالئمة -

 ضاءة و التهوية مالئمة من حيث اإل -

 مالئمة من حيث النظافة.  -

مان و السالمة و ظروفها )مثل وسائل مالئمة من حيث توفر و سائل األ -

 . .ة.متديدات كهرباء سليم و طفاء احلريقإ

 

  -املرافق الصحية: )ب( 

 (اخلزانات نظافة – للرشب الصالحية –مياه الرشب )الكفاية  -

 (  الصالحية –دورات املياه ) الكفاية  -

 طرق الترصيف الصحي.  -

 

  -املقصف املدريس: )ج(

 النظافة العامة  -
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  للحرشات مصائد –سلك واقي من الذباب  -

 طعمة و املرشوبات للمواصفات الصحية املعتمدة مطابقة األ -

 املالبس –القائمني عىل العمل يف املقصف ) النظافة العامة و الشخصية  -

 ( املعتمدة الصحية الشهادة – للعمل الصحية

 

 و تشمل  -البيئة النفسية و السلوكية:  -2

 رة و املعلمني ( اداجلو العام املريح ) مهمة اإل -

حرافات السلوكية ) مهمة اإلدارة و املعلمني بالتعاون مع اإلرشاد معاجلة االن -

 الطاليب 

وضع ال تنمية –التوجيه السلوكي و النفيس العام ) تنمية شخصية الطالب  -

 األخالقي و الديني بطرق تبتعد عن التكرار و األسلوب اجلاف (

 

 ة.إلقاء الضوء عىل أمهية جودة املدرس

ة تشري إىل الفوائد االجتامعية واالقتصادية الناجتة عن عىل الرغم من توافر أدل

  يادة فرص

ودة التعليمية التي يبقى التعليم، فقد جرت حماوالت الستكشاف عنارص اجل

ملواقف التي يتبناها املعلمون، و مظاهر  اثركتقييم أُخرباء بفيها الطفل باملدرسة. لقد قام 

التي تقدمها املدرسة، وعوامل أخرى.  بني اجلنسني، وحالة اخلدمات غياب اإلنصاف

ام أد ت إىل كملدارس، ا ت نتائج هذا التقييم عىل أمهية وجود مستوى متميز من كدلقد أ
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النوع  بأن التمييز القائم عىل أساس -الذي طاملا ظل عالقا باألذهان  –تغيري ا ملعتقد 

 هو السبب يف معدالت ترسب التالميذ من املدارس.

كتشاف ميدا نيني مها: اال اكتشافني إىل البيانات الناجتة عن استند الباحثون

عام وهو بمرحلة الطفولة، ال كتشافاالواالجتامعي.  اخلاص بمرحلة املراهقة والتغري

 مدرسة عامة ابتدائية، غري دينية. 57وتضمن 

عدد التالميذ يف فصول املدارس العامة بام  البالد العربيةحيدد قانون التعليم يف و

 % من 37فقط من املدارس تلتزم هبذا البند؛ ففي   21% تلميذ ا. غري أن 36يزيد عن  ال

% من املدارس  66ام تعاين كثر، كتلميذ ًا أو أ45انت الفصول حتتوي عىل كدارس، امل

 من نقص يف املدرسني.

الفات املبنية عىل أساس النوع يف ختاهتم الباحثون بصفة خاصة بدراسة اال

 درسيةاملامرسات امل

ن دراسة قد أبر ت وجود عدد من مظاهر غياب اإلنصاف بني النوعني، أإذ  

 تسببت يف

ترسب الفتيات من املدرسة. تتمثل أهم تفرقة يف املناهج و  فرار  يادة احتامالت

ن الفتيات وحدهن يتعلمن التدبري املنزيل، بينام أيف  الدراسية بني الفتيات والفتيان

% من مديري  61د الفريق أن وما وجأالبنني.  الصناعة عىل تقترص دراسة الزراعة و

 % من املعلمني ال يتفقون مع هذه السياسة. 48املدارس و 

ثريا ما يتم التحرش بالفتيات كحيث ) اتشفوهكواختالفا مع األوضاع التي ا

 ا(واحلط من قدر ه
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 بكثري.وجد الباحثون أن احتامالت قيام املعلمني بوصف الفتيان بالفشل أعىل 

رب يف كل أكوبالنسبة العتقاد بعض املعلمني أن أحد النوعني يعاين من مشا

رب من كل أكاالعتقاد السائد هو أن الفتيان هم الذين يعانون من مشا انكالتعلم، 

 الفتيات.

 
 :احتامالت التُّسب

ال تزيد  –خالفا للفكرة السائدة  –فهم أ نه اتشكانت مفاجأة للباحثني اكو

انت هذه كاملدرسة عن احتامالت ترسب الفتيان. و احتامالت ترسب الفتيات من

معدالت التسجيل باملدارس  الفكرة قد بر ت نتيجة لسد الفجوة النوعية مؤخرا يف

لدى ا لعديد  لألطفال الصغار مقارنة باملراهقني. وقد أدى هذا الوضع إىل توليد انطباع

ت الترسب عند الفتيات مقارنة بالفتيان تتزايد مع التقدم يف من املراقبني بأن احتامال

لبيانات اخلاصة بسن ا لقيد يف املدرسة، فهي تشري إىل أن احتامالت انتساب االسن. أما

أقل مقارنة بالفتيات األصغر سنا، وليس أن الفتيات  رب سنا باملدرسةكالفتيات األ

ترسب الفتيات من  " إن فكرة: لاقيوثر من الفتيان ىف مرحلة املراهقة. كيترسبن أ

يف إمجاال  يتساوالجد الواقع، وُ  يف.جمرد أسطورة. " ثر من الفتيانكاملدارس يف مرص أ

 ."بالنسبة لكل مستوى تعليمي  احتامالت معدالت الترسب بني البنات و البنني

من املدارس، فإنام يعود ذلك إىل أسباب  ( افتيات وفتيان) حينام يترسب األطفال 

 متعددة. ففي
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حني يمكن التفكري بأن تزايد احتامالت توقيع العقاب اجلسدي عىل األوالد قد 

ثر باألوضاع كترسهبم، وجد أن معدالت هذا الترسب تتأثر أ يؤدي إىل تنامي فرص

رب كاألرسة بثراء أبعض العوامل مثل متتع  ساهمياالقتصادية واالجتامعية ألرسهم. اذ 

باملدرسة، يف تقليل إمكانية ترسب  يف املناطق الريفية، و يادة عدد سنوات التحاق األ م

 -ثري من األحيان ك يف –الفتيان من املدارس. ومن ناحية أخرى، يتأثر ترسب الفتيات 

 بالبيئة املدرسية. إذ متثل عدد فرتات اخلدمة املدرسية عامال مهام يؤثر ىف ترسب

فتيات. لقد تضاعفت معدالت الترسب من مخس إىل ست مرات يف صفوف الفتيات ال

قل عدد ساعات التعلم، و يزداد تكدس يالفرت تني حيث  امللتحقات بمدارس

 الواحدة. الفصول، مقارنة بالفتيات امللتحقات بمدارس الفرتة

ائص إن هذه الدراسة، والدراسة التي سبقتها، تلقيان الضوء عىل أن أمهية خص

 ــ. "نوعية التعليم ُتتلف من مكان آلخر، وفيام بني البنني والبنات 

 

 ارشادات للمدارس بشأن املحافظة عىل البيئة املدرسية وتطويرها: 

 

 : ةنالصيا

. صيانة دورات املياه: وتشمل صيانة )صنابري املياه، أحواض الغسيل، امليضأة، 1

شفط ازهواء، ترصيف املياه الصحي، ترس بات أنابيب املياه، أنابيب الرصف، مراوح 

 املياه، األبواب، واجلدران، اإلضاءة، ورفع مستوى النظافة

. صيانة برادات املياه: التأكد من سالمة املوصالت الكهربائية وأن يكون التيار 2
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( فولت مع وجود قاطع كهربائي لفصل التيار آليا؛ ؛ و جتديد 111املوصل تردد)

هبا بطرق مستمرة أثناء العام الدرايس ومالحظة مصدر املياه الواردة  املصايف اخلاصة

 إليها مع التأكيد عىل حتليلها مع بداية كل فصل درايس. 

عدم ترسب مياه الرصف الصحي إليها، ووضع قفل عىل  . خزانات املياه: التأكد من3

ية كل فصل غطاء اخلزان مع التأكد من إحكام إغالقه وحتليل عينات املياه مع بدا

 درايس. 

. حالة املبنى: سالمته من الناحية اإلنشائية، ترميم اجلدران وجتديد طالئها، وإ الة 4

 امللصقات، سالمة األرضيات. سالمة األبواب والنوافذ. 

. الكهرباء: صيانة غرف ولوحات التحكم والتأكد من سالمة املوصالت الكهربائية، 5

 حيث سالمة اإلنارة وكفايتها. املفاتيح، واملصابيح بالفصول من 

. املظالت: وجود املظلة وكفايتها و سالمتها من الناحية اإلنشائية وجتديد طالئها 6

ووضع واقي إسفنجي عىل أعمدهتا، والتأكد من طبيعة املواد املصنعة منها بحيث ال 

 يكون من ضمنها مواد ضارة بصحة الطالب مثل مادة اإلستبس املنهي عنها سابقًا. 

. املالعب والصاالت الرياضية: من حيث سالمة األرضيات وخلوها من أي خماطر 7

 ممكن أن تسبب أذى للطالب و وجود طفايات للحريق وخمارج للطوارئ. 
 

 : املدريس. (.)املقهى واملطعم.املقصف 

. توفر الرشوط الصحية ملقر املقصف من حيث موقعه، تغطية أرضيته وجدرانه 1

شاين بشكل كامل، تزويده بمراوح لشفط ازهواء، صاعق حرشات، بالسرياميك والقي



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 373 

 

 شبك خفيف بالنوافذ وثالجات ودواليب للحفظ. 

. املواد الغذائية املقدمة من حيث القيمة الغذائية، مالئمة األسعار وتدرجها، 2

 وصالحيتها مع استبعاد املرشوبات واألطعمة املثلجة والتي ترض بصحة الطالب. 

صف: من حيث التزامهم بالنظافة الشخصية واملظهر الالئق وحصوزهم . عامل املق3

 عىل شهادات صحية. 
 

 : الصحة املدرسية

. حرص األمراض التي يعاين منها الطالب والتعرف عليهم لتسهيل رعايتهم وقت 1

 احلاجة. 

. املالحظة املستمرة حلالة الطالب الصحية وعزل املصابني بأمراض معدية مثل الرمد 2

 جلديري املائي. وا

. تطبيق املعايري الصحية عىل مجيع مرافق املدرسة من حيث التهوية واإلنارة والنظافة 3

 العامة. 

. استبعاد كل ما من شأنه أن يؤثر عىل صحة الطالب مثل املوكيت بأرضيات 4

 الفصول واالستبس باألسقف. 
 

 : املعامل واملختبات

 . صيانة دورية للمخترب 1

من صالحية املواد الكيميائية املوجودة والتخلص من الفائض منها بالطرق . التأكد 2
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 النظامية. 

 . حفظ املواد الكيميائية يف اخلزائن املعدة زها وتنظيمها. 3

 . وجود العدد الكايف من طفايات احلريق والتأكد من جاهزيتها. 4

وح شفط يف حالة . املحافظة عىل التهوية اجليدة باملعمل مع التأكد من وجود مرا5

 سليمة. 

. مراجعة االحتياطات الال مة والرضورية يف التعامل مع املواد الكيميائية من قبل 6

 الطالب

 واملعلمني.   

 . صالحية وسالمة أدوات املعمل. 7
 

 : املكتبة املدرسية

ا من األثا  واألجهزة والكتب و مالحظة مناسبة مقر اهتمن حيث تغطية احتياج

املكتبة وتوفر اإلنارة والتهوية اجليدة وخطة املدرسة لتعويد الطالب عىل ارتياد املكتبة 

 وحتبيبها إىل نفوسهم. 
 

 : املقاعد املدرسية

 . مالءمة املقاعد للمرحلة الدراسية ولسن الطالب. -1

 لصيانة أو االستبدال. . حالة املقاعد من حيث حاجتها ل2
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 : ةاملدرس عودة منال

 يف حالة تأمني نقل الطالب من قبل املدرسة ينبغي مراعاة اآليت: 

 . سالمة املركبة. 1

. اتباع السائق لتعليامت املرور وحرصه عىل احتياطات السالمة عند ركوب الطالب 2

 وأثناء القيادة وعند النزول. 

 . محل السائق لرخصة قيادة. 3
 

 : إجراءات السالمة

. التجديد املستمر لطفايات احلريق وتو يعها عىل مرافق املبنى يف أماكن يسهل 1

 الوصول إليها والتدرب عىل استخدامها من قبل منسويب املدرسة. 

. التأكد من وجود خمارج للطوارئ باملدرسة وباألماكن املغلقة التي يستخدمها 2

 الطالب مع جاهزيتها. 

 املوصالت الكهربائية والتمديدات ومفاتيح التحكم. . مراجعة 3

 . تدريب الطالب عىل وسائل األمن والسالمة وتنفيذ جتارب اإلخالء. 4

 

 : مالحظات عامة

. االلتزام باألعداد املقررة من الطالب بالنسبة للمباين مع مالحظة ُتفيف كثافة 1

 الطالب بالفصول. 

اصة أثناء تو يع الطالب عىل مبنى املدرسة . مراعاة أعامر الطالب وحاجاهتم اخل2
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 بحيث خيصص الدور األريض لصغار السن وذوي اإلعاقات. 

 . فاعلية اإلرشاف اليومي عىل الطالب وشموله لكافة مرافق املبنى. 3

. وضع برامج التوعية الطالبية واخلطة الزمنية املطلوب تنفيذها خالل العام 4

 الدرايس. 

ن أي خماطر حول مبنى املدرسة ممكن أن ينتج عنها أذى للطالب . اإلبالغ الفوري ع5

مثل وقوع املدرسة عىل شوارع رئيسية أو ما يسبب هتديد لسالمتهم مثل حمطات الغا  

 والبرتول.

 

 

* * * 

 

 

 



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 377 

 

 املعل:

 

ي

  نم أابسب صحت

 

 ااثلن

 

 املحارضة
 

احلارضين مع املحارضة، ويقصد هبا العرض الشفوي دون مناقشة، وعدم إرشاك 

 املحارض

 وعليهم االستامع وتدوين املالحظات وفهم ما يقال دون السامح زهم بالسؤال أثناء

 الذين يبحثون عن املتفوقني الطريقة الطالب هذه التحارض ولذلك تناسب

 عارف ومعلومات يصعب عليهم مجعها من مراجع كثرية. م 

 

 ة:مميزات طريقة املحارض

 كبريا من املعلومات تفيد املقررات الطويلة حيث يقطع املعلم كام ً  ☼

 تفيد يف طرح املقدمة والنهاية لكل درس   ☼

 تفيد الطالب الذين يتميزون بقدرات عالية يف احلفظ   ☼

 توفري النظام واالنضباط أثناء املحارضة  ☼

 متتا  باستغالل الوقت استغالال كبريا   ☼

توفر الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية احلديثة يف كثري من  تفيد يف حالة عدم  ☼

 ، البالد الفقرية
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وهذه الطريقة حتت الظروف اخلاصة لكثري من البالد تناسب املعلم الذي يتمتع   

 بشخصية قوية

وغزارة املعلومات والقدرة عىل التمثيل الرتبوي والقدرة عىل التحكم يف تغيري نربات 

 صوته من

 ألخرى كي يشد انتباه احلضور. حلظة 

 

 : عيوب طريقة املحارضة

 فقط يف املواقف التعليمية املختلفة  جتعل الطالب سلبيا حيث أنه يكون مستمعاً   ☼

تسبب للطالب رشود الذهن ألن الطريقة تتطلب منه املتابعة املستمرة لرسد   ☼

 املعلومات 

نفعالية واملهارية حيث تركز عىل ال تأخذ يف االعتبار اجلوانب الوجدانية واال  ☼

 املستويات األولية

 من اجلانب املعريف وهو التذكر فقط 

 وليس الطالب  فيهااملادة الدراسية حمور العملية التعليمية  ☼

عىل احلفظ واإلستظهار دون فهم لكثري من املعلومات وليس هناك  الطالب يعتمد  ☼

 فرصة

 ، إال أن تنتهي املحارضة. ي يسأل ويستفرسك للطالب

أساليب التقويم تركز عىل قياس مستوى التذكر فقط وهو أدنى مستويات اجلانب   ☼

 املعريف يف

 التحصيل الدرايس 

الفروق الفردية بني الطالب غري معروفة لغياب املناقشة وبالتايل عدم معرفة املعلم   ☼

 ملستوى طالبه
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 املعريف وقدراهتم واستعداداهتم وميوزهم واجتاهاهتم 

 ال تعتمد اسلوب التطبيقات العملية للمعلومات   ☼

املعلومات رسيعة النسيان ألهنا تعتمد عىل السمع والرؤية وال تعتمد عىل التجريب   ☼

 واكتساب

 اخلربة املبارشة. 

 

 : اقرتاحات لتحسني طريقة املحارضة

اية جهده لكي يكون حمارضا ناجحا فيصل بمحارضته إىل أقىص أن يبذل املحارض غ  ☼

 درجة ممكنة

 من الفاعلية 

ويفهم أن يكون نطقه لأللفاظ واضحا وأن يتأكد من أن كل طالب يف الفصل يسمعه   ☼

 تأدية

 ألفاظه وحروفه. 

 أن يشيع صوته الثقة بني طالبه والسيطرة عليهم وأال يتكلم عىل وترية واحدة بل يغري  ☼

 من نربات

 فيه وخيفض ليؤكد النقاط ازهامة  صوته، يعيل

 يفرق بني ما هو مهم وما هو أهم   ☼

 إبرا  النقاط األساسية يف املوضوع ويعرض املبادئ ازهامة يف مواقف متعددة ومتنوعة   ☼

 ال ينتقل من مبدئ إىل آخر إال بعد أن يكون قد مهد زهذا اإلنتقال متهيدا كافيا   ☼

انة بالسبورة وبيان تسلسل العرض والتسجيل املنظم للمفاهيم األساسية االستع  ☼

 للموضوع عىل
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أن يراه املستمع كامال، وكذلك الرسوم التوضيحية وقائمة باأللفاظ والتعبريات 

 العلمية اجلديدة

 إىل غري ذلك من املعينات عىل الفهم واإليضاح 

تابعة املحارضة إذا رأى مالمح احلرية أو أال يرتدد املعلم ) املحارض ( يف التوقف عن م  ☼

 عدم الفهم

تزول الصعوبة ويتضح  نأعىل أوجه املستمعني فيتوقف ليسأل ويناقش ويوضح إىل 

 الغموض 

استخدام الوسائل السمعية والبرصية يف املحارضات يساعد عىل تعويض بعض   ☼

 نواحي القصور يف

والصور الذهنية ولذلك اللغة كوسيلة لتكوين املدركات ) املحسوسات ( 

 فللمصورات والشفافيات

ثناء أوالعروض العملية والنامذج واملجسامت وغريها من الوسائل التعليمية أمهيتها 

 املحارضة 

توفري جو اإلرتياح يف املحارضة يشيع البهجة يف نفوس املستمعني وجيعلهم أكثر تقبال  ☼ 

 وجيعل

 التعلم املواقف التعليمية أجود توصيال للتعليم و

ويف األخري جيب أن يعطي املحارض فرصة األسئلة والنقاش للحارضين، وجييب عن   ☼

 كل سؤال بعده

مبارشًة، أو جييب بعد عدة أسئلة أو بعد كلها إجابة إقناع وطمأنينة إن أمكن، وجيدر به 

 أن
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يع يكتب لديه أسئلة النقاش وخاصًة إذا هو يريد أن ال جييب مبارشًة، وذلك  ألن اليض

 عنه

 سؤاُل نسيانًا، وليتمكن متكنًا تامًا عىل اإلجابة.

ومن املؤسف جدًا أن شبه القارة ازهندوباكية ُتلو عامة مدارسها الدينية من اإلفادة ☼ 

 واالستفادة عن طريق املحارضة.

 

* * * 
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 املعل: ااثلثل 

 

ي

 نم أابسب صحت

 

 

 طابةاخلِ 

 

 تعريف اخلطابة:-1

بتعاريف كثرية، ال يتباعد بعضها عن بعض ولكن منها ما ليس عرفت اخلطابة 

جامعًا لكل أنواع اخلطبة وجزئياهتا، ومنها ما ليس مانعًا من دخول أشياء معها مثل: 

 الوصايا والدروس واإلعالنات وهكذا.

 فن خماطبة اجلامهري بطريقة إلقائية "وأوضح وأدق ما عرفت به اخلطابة أهنا هي: 

 ."تشتمل عىل اإلقناع واإلستاملة

وكام ذكرنا فإن اخلطابة هي فن اإلقناع واالستاملة مما يعني أهنا تتعامل مع العقل 

 والعاطفة مع تركيزها عىل العاطفة بصورة واضحة.
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كام أهنا اتصال يف اجتاه واحد يقوم به اخلطيب لتوصيل معلومات أو مفاهيم معينة 

 جلمهور املسلمني.

يصال خرب أو فكرة ما ملجموعة من السامعني عىل نحو مقنع إهي فن واخلطابة 

ومؤثر، وهكذا نجد أن اإلقناع والتأثري مها غاية اخلطابة وحمورها الرئييس، قال تعاىل: )) 

 وعظهم وقل زهم يف أنفسهم قوالً بليغا ((

موعظة )ص(ويف احلديث الصحيح عن العرباض بن سارية: ) وعظنا رسول اهلل  

وللخطابة غاية ذات شأن خطري  ": اليق و منها القلوب وذرفت منها العيون (وجلت 

وهي إرشاد الناس إىل احلقائق ومحلهم عىل ما ينفعهم يف العاجل واآلجل واخلطابة 

كمل اإلنسان معدودة من وسائل السيادة والزعامة، وكانوا يعدوهنا رشطًا لإلمارة فهي تُ 

 ."وترفعه إىل ذرى املجد والرشف 

وحسبها رشفًا أهنا وظيفة قادة األمم من األنبياء واملرسلني ومن  "ويقول ابن سينا: 

 ."شاكلهم من العلامء العاملني

 نشأهتا عند العرب:-2

مما ال جد فيه أن العرب اجلاهلني كانت زهم خطب قوية وأهنم اعتمدوا عليها يف 

السلم فقد ذهب الكثري  مواقفهم ازهامة واستعملوها يف جمتمعاهتم ودعواهم للحرب أو

من هذه اخلطب مع الزمن وحفظ لنا التاريخ قلياًل منها كام حفظ أسامء خطباء كانوا 

 مشهورين ومل يبقى من خطبهم يشء ذلك لفشوا األمية، وبعد الزمن.

وقد كانت أسباب اخلطابة متوفرة لعرب اجلاهلية، فهم متمتعون بحرية قلام توفرت 

عىل احلديث، واللغة العربية ذات نغم يثري املتكلم والسامع لغريهم وزهم مقدرة قوية 
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ويبعث اخلطيب عىل االستمرار يف حديثه وزهذا كانت زهم مقدرة عىل اإلرجتال ومواجهة 

املوضوع الذي يطرأ من غري أن يكونوا قد اعدوا له حديثًا، ومع ذلك  تأيت عىل لساهنم 

فام هو إال أن يرصف العريب مهه إىل مجلة  ": العبارات البليغة واحلكم الصائبة قال اجلاحظ

 "املذهب وإىل العمود الذي إليه يقصد فتأتيه املعاين إرساالً وتنهال عليه األلفاظ انتهاالً 

 وال يعني هذا أن خطبهم كانت مرجتله.

 

 وللخطابة اجلاهلية مواقف كثرية أمهها:-3

أو االصالح بني  اجتامع القوم لتشاور يف أمر من أمورهم، كالقيام بحرب

متنا عني، ويأيت يف هذه املواقف خطب وحماورات، ويتبع ذلك الوصايا التي يقدمها 

 رئيس القوم أو حكيمهم لقومه.

 ويف أسواقهم كانت تقوم بينهم املنافرات واملفاخرات ويتعاىل كل شخص أو قبيلة

نافرت عىل اآلخر، وكانت هذه تتناول كل يشء حتى أن اخلنساء وهي بنت عتبة ت

يف املصائب وهذه املواقف تظهر قوة البدهية العربية، والقدرة البالغة عىل االرجتال وأكثر 

ما نجد يف هذه اخلطب أو الوصايا اتسامها بقرص اجلمل، ورسد احلكم حتى تكاد تنقطع 

الصلة بني مجلة وأخرى وهي يف مجلتها خالصة جتارهبم وخرباهتم بشؤون الناس 

س يف حكمهم معاين فلسفية عميقة، لقلة ثقافتهم وعدم دراستهم وأحدا  احلياة، ولي

ولكن مع ذلك زهم نظرات صائبة وأراء حكيمة ال نزال نحتاج إليها ونستعني هبا فيام يطرأ 

لنا من أحدا  ومواقف تشبه ما طرأ زهم، وكثريًا ما يأيت السجع يف عباراهتم عفوية فإن مل 

مة متوا نة، وخطب األعراب وادعيتهم من ابلغ تكن العبارة مسجوعة كانت اجلمل مقس
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وأمجل ما يف أساليب اللغة العربية، وخطب اجلاهلني وادعيتهم وحماوراهتم ووصاياهم 

كلها مما يستعني به اخلطيب احلديث عىل اخلطابة، ويمد فيها مدًا واسعًا بالرأي والفكر 

 والتعبري والبالغة.

وجدناها قد بلغت من الفصاحة والبالغة وإذا وجهنا وجهتنا إىل األمة العربية 

والبيان ما مل تبلغه أمة من األمم قبلها أو بعدها وكان الشعراء والبلغاء هم فخر القبيلة 

وإذا تكلموا فكالمهم رافع  "عند أقوامهم "وعزها وجمدها وإذا قالوا فقوزهم كان التنزيل 

ق يف جوف الكعبة أقدس عل  خافض، وبلغ من عز الكلمة ورشفها ومكانتها أن كانت تُ 

مكان عندهم وأعز بنيان لدهيم وكان من أشهر خطباء العرب: قس بن ساعدة اإليادي، 

من أشهر خطباء العرب خويلد الغطفاين ووخارجة بن سنانة خطيب داحس وغرباء 

يف األمة العربية بمعجزة مل )ص( جار، والنابغة وغريهم كثري، وبعث الرسولخطيب الفِ 

قرأ، فاق كالم البرش وقدرة ىل وبيان يُ أويبعث هبا رسول، أال وهي كتاب يتُ  يأت هبا نبي

اخللق وبالغة اإلنس واجلن إىل يوم القيامة وصدق اهلل عز وجل إذ قال: )) قل لو 

اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم 

 )ص(بلغهم وأخطبهم، وخطبه أأفصح الناس و )ص(لبعض ظهريا ((، وكان رسول اهلل 

 .ةومدون ةحمفوظ

 

املكانة املرموقة والالئقة هبا فكان   ولقد بلغت اخلطابة زمن اخللفاء الراشدين  -4 

اخللفاء خطباء خيطبون الناس يف اجلمع واألعياد واملناسبات وخيطبون اجليوش ويوجهون 

 القادة.
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ن الكريم والسنة املطهرة اقتبست آاإلسالمي من القروقد اقتبست اخلطبة يف العرص 

جة وجزالة العبارة ورقتها، وجتنبت سجع الكهان والفخر والغرور حلنصاعة البيان وقوة ا

 ومدح القبيلة ونتن العصبية

باء إىل غري ذلك من عادات اجلاهلية، فاكتسبت بذلك قوة التأثري واستعالئها باآل

نس ولون وارتفعت إىل نطاق الرسالة العاملية ووصلت شغاف القلوب وغزت كل ج

واحلقيقة اإلنسانية وطغت بذلك عىل الشعر حتى ترك بعض الشعراء الفحول الشعر بعد 

جميء القرآن الكريم والسنة ملا زهام من تأثري وبالغة ال يرتقي إليهام يشء. ترك كثري من 

 اهلل تعاىل عنه. أمثال لبيد بن ربيعة ريضالشعراء الشعر بعد نزول القرآن: 

 

 مسميات اخلطبة:-5

كخطبة  يد بن أبيه بالبرصة يف  "برتاء  "/ اخلطبة التي ال تفتتح باحلمد هلل تسمى 1

 عرص بني أمية.

ماء: وهي اخلطبة التي ُتلو من الشهادة بعد احلمد هلل، ومما يؤكد  / اخلطبة اجلذ2

يث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: كد ما ذكر من حدآذكر الشهادة يف خطبة اجلمعة وأهنا 

واجلذماء هي  "ماء  كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذ "قال رسول اهلل: 

 املقطوعة.

 

 أمهية اخلطابة:-6

 :)أ( أمهية اخلطابة من خالل نصوص القرآن
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لقد نوه القرآن الكريم عىل مدى عظم البيان بالقول وصلته بالرساالت والدعاة يف  

فمن ذلك أن اهلل عز وجل كرم اإلنسان وامتن عليه بأن جعل له  "موضع  "ن غري ما موط

جزءًا من أعضائه يستطيع به البيان واإلفصاح عن مراده والتعبري عن شعوره وأفكاره، 

قال أعز من قائل: )) أمل نجعل له عينني ولسانًا وشفتني ((، ومما يبني قدر هذه النعمة 

ض واإلحساس بعظمتها النظر إىل م ن حرمه اهلل من هذه النعمة أو من بعضها، فعندما عر 

فيام حكاه القرآن من قوله: )) أم  عليه السالمعدو اهلل فرعون بعلة لسان رسول اهلل موسى 

أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني ((، فلذا عندما حد  ذلك وبعد أمر اهلل عز 

عه دعا ربه أن يؤيده بأخيه هارون  قال عز بدعوة فرعون ومن م عليه السالموجل موسى 

فأرسل إىل  وجل: )) قال ريب أين أخاف أن يكذبون ويضيق صدري وال ينطلق لساين

 عنه: ىحاك هارون ((  وقال تعاىل

ين أخاف أن إ)) وأخي هارون هو أفصح مني لسانًا فأرسله معي ردءًا يصدقني  

 يكذبون((.

كان يف لسانه ثقل ال يكاد يفهم عنه الكالم  "يقول العالمة بن سعدي رمحه اهلل: 

فسأل اهلل أن حيل منه عقده يفقه ما يقول فيحصل املقصود التام من املخاطبة واملراجعة 

 فعند ذلك قال تعاىل: )) قد أوتيت سؤلك يا موسى ((. "والبيان عن املعاين 

تعاىل: )) وما  فالبيان باللسان هو الوسيلة األوىل يف الدعوة إىل اهلل عز وجل قال

بلسان قومه ليبني زهم ((، إذ كان األنبياء  يرسلون بلسان أقوامهم  أرسلنا من رسول إال

بأوضح عبارة وأمجل أسلوب وال يكون ذلك إال  احلجة  ليبني زهم احلق ويقيموا عليهم

 لقاء اجليد الناجح.باإل
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 أمهية اخلطابة من خالل نصوص السنة:-)ب(

خيطب عليه يوم اجلمعة  اً بإلقاء خطبه، وضعه منرب )ص(رسول ومما يبني اهتامم ال 

فادة زهم، ففي صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل: باب إليكون أكثر تأثريًا يف املدعوين و

ضع له اخلطبة عىل املنرب، وساق حتته حديث جابر  قال: كان جذع يقوم إليه النبي فلام وُ 

حتى نزل النبي  فوضع يده عليه، يقول احلافظ املنرب، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار 

بن حجر رمحه اهلل قول اإلمام البخاري: باب اخلطبة عىل املنرب، أي: مرشوعيتها ومل يقيدها 

. ويف احلديث استحباب استخدام املنرب لكونه اخلطب األخرى باجلمعة ليتناوزها ويتناول

مكانة اإللقاء وأمهيته يظهر من  أبلغ ملشاهدة اخلطيب والسامع منه، وكام ظهر مما سبق

 احلديث الذي رواه اإلمام أمحد رمحه اهلل خطورته إذ كان من غري احلق.

عن أيب عثامن قال: إين جلالس حتت منرب عمر  وهو خيطب الناس فقال يف خطبته 

، "إن أخوف ما أخاف عىل هذه األمة كل منافق عليم اللسان  "سمعت رسول اهلل يقول: 

لقائه إهلل من املنافق العليم باللسان لشدة أثره اليسء عىل الناس حلسن فخوف رسول ا

 وتنميق عباراته وتلبيسه عليه.

 

 أمهية اخلطابة يف العرص احلارض: -()د

ة وشديدة إىل إتقان هذا الفن وإجادته، بحاجة ماّس  مإن علامء املسلمني ودعاهت

الذين أجادوا فن اإللقاء وكيفية لالدينيني وا لامنيني واملنافقني ملواجهة أعداء الدين من العَ 

صبحوا يتحدثون إىل الناس يف أالوصول إىل قلوب املستمعني، وهؤالء املضلني املخادعني 
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كل مكان من خالل أجهزة اإلعالم املتنوعة فهم الذين عناهم الرسول يف احلديث السابق 

 ". .إن أخوف ما أخاف عليكم. "

ليوم فنجد منهم من ابتعد عن الدين فغدوا ال هيتمون إىل واقع املسلمني ا نانظرلو

 بعقائده ورشائعه، فانترش فيهم الفساد يف كل ناحية من نواحي احلياة.

فلذا يصبح من األمهية بمكان أن يأخذ العلامء والدعاة إىل اهلل تعاىل يف نظرهم أمهية 

ما كانت عليه من عزة حياء األمة وردها إىل إجياد اإللقاء اخلطايب وإتقان موضوعاته إل

 ورفعة وسيادة بني األمم.

كثرة األمراض النفسية من قلق وحرية وُتبط وذلك نتيجة قلة غذاء الروح، وخري 

عالج ملثل هذه األمراض أن يقوم الدعاة والعلامء بتغذية الروح ووعظها وتذكريها برهبا 

باألسلوب اجليد وخالقها ومصري الناس وما أعده اهلل عز وجل زهم، وذلك كله يتم 

 واإللقاء املتقن.

ت معاهد يشءنأعىل هذا الفن واتقانه إذ  "غري املسلمة  "حرص األمم األخرى 

وأقسام خاصة للخطابة وفن اإللقاء يف املدارس واجلامعات تعلم الناس قواعد هذا الفن 

 وكيفية الوصول إىل حتقيق ازهدف بإقناع املستمعني واستاملتهم.

 

 أمهية اخلطابة يف تبليغ الدعوة تتضح يف النقاط التالية: وهبذا نستخلص أن

/ اخلطابة يف الدعوة إىل اهلل واجبة ألهنا ال مة يف تبليغ الدعوة، وما ال يتم 1

الواجب إال به فهو واجب، لكون بعض العبادات املرشوعة تقوم عليها كخطبة اجلمعة 

 وغريها.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 391 

 

صع، وصوت داوي عايل / الدعوة يلزمها صوت قوي وفكر ذكي وبيان نا2

ومرتفع، واخلطابة وسيلة مهمة لذلك، فاخلطابة لداعية كاملصباح ينري الطريق وهيدي 

 الضال بإذن اهلل.

/ واخلطابة بالنسبة لداعية سالح يدافع به عن دعوته يرد به كيد الكائدين  3

ا سبب ظهار جالزها ورفعة شأهنا كام أهنإوجحود اجلاحدين وهي وسيلة لصياغة املبادئ و

سيادة احلق، وهي وسيلة الداعية قد تكون الوحيدة يف بعض األحيان إلظهار احلق 

 وخدمة مبادئه.

/ وهي صلب األمر باملعروف والنهي عن املنكر لصيانة جسد األمة من ازهدم كام 4

أهنا ال مة لطرد األهواء وإ الة الشياطني والربهان احليس قائم عىل أن األمة التي انترش 

 خطباء اإلصالح وقادة الفكر حتيا بمقدار جهدهم وكثرهتم وتأثريهم.فيها 

ية احلق وقد قال اهلل أ/ اخلطابة ال مة إلعداد اجليوش ودفعها إىل اجلهاد ورفع ر5

 عز وجل لنبيه:

 )) يا أهيا النبي حرض املؤمنني عىل القتال ((  

هبا اجلند ويوضحوا هبا فكانت اخلطابة ذخرية جيدة حيتفظ هبا القواد دائاًم ليمدوا  

بإطالع  "هيتمون  "عنون ازهدف، كام أهنا ال مة لسياسة األمم والشعوب فإن والة األمر يُ 

حكمهم وينتهزون اجلمع واألعياد واملناسبات  "طريقة  "ة نّ املسلمني عىل سياستهم وُس 

 ودة.املختلفة خصوصًا يف موسم احلج، كذلك تكون وسيلة مهمة لتسكني الفتن وبعث امل

 

 أنواع اخِلطابة:
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 / الوعظية:1

التوحيد و هذه اخلطابة جتنح إىل تقرير أصول العقيدة اإلسالمية وبيان ما يف 

واستقامة بالرتغيب  أمن مجال وسعادة ونفع واستقرار وهنوالرشائع الساموية الرسالة 

العيدين، و والرتهيب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومن أمثلتها: خطبة اجلمعة، 

 .. ...، وُخطب أهل الدعوة والتبليغ، وُخطب أهل اإلرشاد.واالستسقاء

 

 السياسية:/ 2

وهذه اخلطبة جتنح إىل الرتكيز عىل سياسة الدولة، تقريرًا أو نقدًا ببيان ما جيب أن 

تكون احلكومة عليه بإدارهتا جلميع جوانب احلياة املختلفة، ومن أمثلتها: خطب الزعامء 

 ، خطب أعضاء املجالس النيابية والشورية.نياملنتخب

 

 القضائية:/ 3

لقى غالبًا يف املحاكم والدوائر القانونية والقضائية، ويتوالها اخلصوم وهي التي تُ 

، أو من ينوب عنهم من املحامني والنواب، ومن أمثلتها: خطب املحامني يف املحاكم

 .و)البار(

 

 / احلفلية:4
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العامة وجتنح إىل التكريم أو التهنئة أو التعزية أو عالج وهي التي تقوم يف املحافل 

 قضية معينة ومن أمثلتها: حفالت تكريم الطالب أو افتتاح املرشوعات.

 

 العسكرية:/ 5

بون اجلند يف وهي التي تكون يف امليادين ويلقيها غالبًا اجليوش أو األمراء يرغِّ 

زهم أو يستشريوهنم استقرارًا لرغبتهم زُ القتال واالستبسال ويبينون زهم كرامة الشهداء ونُ 

 وتوجيهاهتم.

 

 خطبة النكاح./ 6

 وهي معروفة.  

وهكذا فإن لكل نوع من األنواع السابقة نربات يف الصوت واإللقاء تناسب 

املوضوع الذي يتكلم فيه، ما بني رفع الصوت وخفضه وما بني اإلرساع والبطء، وما بني 

 احلامس وازهدوء وهكذا.

 

 تقسيم اخلطابة من خالل النظر إىل طريقة اإللقاء فهي عىل النحو التايل: -2

 املقروءة:/ 1

ويقصد هبا حتضري اخلطبة وكتابتها كاملة ثم يقرأها عىل املدعوين وهي تنقسم إىل 

 قسمني:
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القراءة املبارشة: وهي أن اخلطيب يقوم بإعداد موضوعها وكتابتها ثم يلقيها عىل 

 كتوب بني يديه كاماًل، وهذا نوع له مزايا وعيوب.املدعوين بقراءة امل

عيوهبا: أن  فمزاياه: يبعد اخلطيب عن اإلحراج والوقوع يف األخطاء. ومن

 املدعوين يشعرون بامللل وتقطع االتصال احليس بينهم وبني امللقي.

قراءة غري مبارشة: وهي أن اخلطيب يقوم بإعداد اخلطبة وكتابتها ثم يلقي عىل 

املدعوين من خالل املكتوب أمام عينيه دون أن يرتبط هبا ارتباطًا كاماًل ينظر إىل املوضوع 

بنظرات خاطفة رسيعة حماوالً إجياد صلة بينه وبني املدعوين ما أمكن، وهذه الطريقة 

ارشة ألهنا تزيد ارتباط املدعوين باخلطيب وبالتايل تقوي ثقتهم به إىل أفضل من القراءة املب

 واخِلطابة املقروءة  أو املكتوبة كأهنا نوع من املحارضة لو أخذناها بعني االعتبار.حد ما. 

 

 / غري املقروءة ) اإللقاء يف البديه (:2

والتأريخ،  وهذه هي اخلطبة واخلطابة حقيقًة، وكان هذا طرا ها عىل ممر العصور

وأهم يشء يف اخلطابة احلامسة وإثارة العواطف، وإشعال اجلامهري وإقامتهم وبعثهم عىل 

 املهامت التي يريدها اخلطيب منهم، وهذا ال يمكن إال يف اخلطابة املرجتلة.

 

 الناجح: اخلطيب أوصاف 

 العلم-1

 اإلعداد اجليد-2
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 ةاملهارة اللغوي-3

 إيصال رسالة مهمة-4

 لنفس الثقة با-5

 الصدق-6

 مراعاة حال السامعني -7

 االستامع اجليد -8

 اإليامن بام يقول اخلطيب -9

 التغيري يف كيفية الصوت حسبام يقتضيه احلال-11

 حركة اجلسم حتى ال ُيرى صنامً -11

 تو يع النظر إىل املستمعني-12

 حسن اإلشارات-13

 التأثر واالنفعالية بنفسه مما يقول غاًمورسورًا.-14

 

*** 
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  :باب الثاني يفال

 أساليب االختبارات

وأسس علمية من حيث وضع األسئلة  عمل االختبارات علم له قواعدمالحظة: 

وأنواعها وضوابط كل نوع، وخيطئ بعض املعلمني يف ظنه أن وضع  هاواختيار

، وليس كذلك، األسئلة كافية الختبار الطالب مادامت من داخل املقرر جمموعة من

االمتحانات وأصوزها ومبادئها ونظامها ومناهجها  قواعد البد من التأمل يفبل 

 ومتطلباهتا و دقائق أمورها.

 

 املقدمة:

 وتقويم قياس يف عليها يعول التي ازهامة الوسائل من وسيلة االختبارات تعترب  

 أخرى ناحية ومن، ناحية من هذا، التحصييل مستواهم مدى ومعرفة، الطالب قدرات

، التعليمية النواتج أو، السلوكية األهداف حتقيق مدى عىل الوقوف أيضا بوساطتها يتم

علم من نشاطات تعليمية خمتلفة تساعد عىل رفع الكفايات التحصيلية لدى امل يقدمه وما

الطالب، لذلك حرص املرشفون الرتبويون، وغريهم من الرتبويني عىل أن تكون هذه 

عملية القياس والتقويم، وهذه الكفاءة ال تتأتى إال من  ت ذات كفاءة عالية يفااالختبار

خالل إعداد اختبارات نموذجية وفاعلة ُتلو من املالحظات التي كثريا ما نجدها يف 

أسئلة االختبارات التي يقوم بعض املعلمني بإعدادها، ومن يمكننا أن نضع أيدينا عىل 

 قق الغرض املطلوب.اخلطوات التي قد تساعدنا يف بناء اختبارات جيدة حت
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 أدهمية نظام االختبار وضرورته:

لقد بلغت األمة اإلسالمية بفضل اهلل وتوفيقه عرب عصورها احلضارية الطويلة  

مكانة مرموقة ودرجة رفيعة يف التقدم الثقايف واإلبداع التعليمي واإلشعاع الفكري، 

األفاضل وباحثوها املجدون سبقت مجيع أمم العامل ومتيزت هبا عليهم بام قدمه علامؤها 

لألجيال اإلنسانية املقبلة، وللمكتبة اإلسالمية  من مؤلفات واسعة وبحو  متكاملة 

شملت خمتلف أنواع التخصصات يف العلوم الرشعية واللغوية، والرتبوية واالجتامعية، 

لفضل يف والتطبيقية واالقتصادية، والنظم السياسية والدولية، والقوانني العاملية، ويعود ا

 إىل عاملني متميزين مهمني، ومها: هذا التقدم العلمي الفريد

 اإلسالم وإجيابه طلب العلم واملعرفة. ـ فرضية 1

 ـ جهود العلامء املخلصة يف مسريهتم التعليمية. 2

فاإلسالم يعترب طلب العلم من أعظم القربات إىل اهلل تعاىل، وأفضل الرغبات 

واخلري، وأنفع املغانم الدنيوية واألخروية، وتقديرًا من اإليامنية، وأرشف طريق للرب 

اإلسالم لعظمة رسالة العلم ونور هدايتها، فقد فضل اهلل العلامء عىل بقية طبقات األمة 

اإلسالمية باممنحهم من كامل العقل والفهم، ووفقهم يف بلوغ الدرجات العالية، فقال 

والذين أوتوا العلم درجات (، وقوله جل  سبحانه وتعاىل: )يرفع اهلل الذين آمنوا منكم

شأنه: ) قل هل يستوى الذين يعلمون والذين اليعلمون إنام يتذكر أولوا األلباب( كام 

أثنى اهلل جلت قدرته عىل العلامء لسلوكهم سبيل املعرفة احلقيقية واخلشية القلبية من اهلل 

  من عباده العلامء(.وكامل طاعته وحسن عبادته يف قوله سبحانه ) إنام خيشى اهلل
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ويكفي علامء املسلمني رشفًا وتكرياًم ومقامًا متميزًا اعتبارهم ورثة ألنبياء اهلل ازهداة 

 املهديني والدعاة املصلحني صلوات اهلل عليهم أمجعني.

 

 كيف ابتدأت االمتحانات؟

عىل مسرية  التعليم اإلسالمي الظافرة خالل عهودها املتقدمة مل تكن تعرف التسابق 

اكتساب املال أو رصاعًا عىل اغتنام املراتب أو فو ًا مزيفًا لإلجا ات أو الشهادات أو 

الرتكيزات؛ ألن بواعث الرتبية اإلسالمية السائدة  وروحها اإليامنية الواعية متنع برو  

قدرات طالب العلم  هذه الظواهر السلوكية املنحرفة، فقد كانت املقاييس املعتمدة ملعرفة

وف عىل مستوى حتصيله وسالمة سلوكه وأهدافه تنطلق من الصلة العملية بني والوق

املعلم واملتعلم حيث يكتشف هبا املعلم املريب درجة ذكاء الطالب وفهمه ومدى التزامه 

يقف عىل حسن تعامله مع  مالئه  باحلضور و التحضري ومستوى مناقشاته وبحوثه كام

، وعىل ضوء هذه الصلة الوثيقة يمنح املعلم املتفوقني واستقامته اخللقية وتطلعاته املخلصة

املخلصني إجا ة علمية وتزكية سلوكية؛ ليطمئن هبا املتعلم عىل ثقة أستاذه به ورضاه عنه 

ويثق بنفسه لريتقي إىل مستوى أعىل يف حتصيل  ومتابعة التعلم أو التعليم أو التأليف ولو 

 مل جير له اختبارًا كتابيًا أو شفويًا.

وزهذا مل يكن لألغبياء واملرتزقة واملنحرفني إن ُوجدوا جمال ملتابعة سريهم التعليمي 

ألهنم سيسقطون من تلقاء أنفسهم يف أول الطريق أويف منتصفه عند ما يفقدون ثقة 

أستاذهم وتقديرهم، وعندما يشعرون باخلجل و اخليبة أمام قدرات  مالئهم املتفوقة 

 وجهودهم املخلصة.
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هذه الصلة الشخصية الوثيقة بني األستاذ والطالب هي األساس لكل وقد ظلت 

تقويم علمي أو تزكية سلوكية حتى بعد انتشار املدارس النظامية يف  مسرية التعليم 

اإلسالمي املباركة، وتأيت املقابالت الشخصية واملناقشات الفكرية واالختبارات الشفوية 

 مة يف طريق السالمة و العدالة وأداء األمانة.أو التحريرية معايري إضافية وضوابط سلي

 

 االمتحانات: مقاصد

هتدف عمليات االختبارات الشفهية والتحريرية الفصلية منها والنهائية التي جُترهيا 

املدارس واجلامعات يف خمتلف املراحل التعليمية إىل أغراض تربوية هامة، وهي تشجيع 

جد وَنشاط، ودفعهم إىل  استمرار التحضري الطالب عىل مواصلة سريهم التعليمي بكل 

واملذاكرة والتسابق فيام بينهم لبلوغ أعىل مراتب التفوق ودرجات النجاح، وللتأكد من 

سالمة سري الطالب التعليمي ومعرفة مستوى حتصيلهم الدرايس خالل كل فرتة  منية 

ف جهده يف متابعة حمددة، كام هتدف إىل التمييز بني الطالب املجد الذي يقيض وقته ويرص

حتصيله لينال اجلوائز املشجعة و الشهادة التقديرية، وبني الطالب املتقاعس واخلمول أو 

الفاشل يف دراسته الذي كان يشغل جل وقته بالعبث واللهو و الكسل لرياجع نفسه 

 ويكون حمل تأنيب أستاذه وعتاب ذويه لعله يعود إىل رشده وإصالح أمره.

رات التعليمية املعيار العادل واملقياس الدقيق واألسلوب العميل يف زهذا كانت االختبا

حتقيق العدالة واملساواة يف املسرية التعليمية، وعىل ضوئها يتم إظهار النتائج الدراسية 

وتو يع الوثائق التأهلية، ومنها يتأكد لإلدارة املدرسية من يصلح من الطالب ملتابعة 

لمية أعىل بكل جدارة ومقدرة، كام تعرف هبا من جيب أن تعليمه و انتقاله إىل درجات ع
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ليعود بنفسه وبدراسته إىل األمام ثانيًة؛ وليعيد دراسة املواد التي  يتوقف قلياًل أو طويالً 

هبا أو يتدارك أسباب فشله الدرايس العام لسنة جديدة يستعيد هبا عافيته وقدراته  قرّص 

 واستقامته.

أمهية يف حتقيق أهداف املرحلة الدراسية وصالحية ومن منطلق آخر لالختبارات 

املنهج النظامي يف تنمية قدرات الطالب وموهوباته، فبذلك تعلم اإلدارة التعليمية أن 

 املناهج التي يقوم هبا النظام الدرايس هل هي مستقيمة؟ وهل يتحصل هبا األهداف؟

 

 

 سالميةم االختبار الرائج يف املدار  العربية واجلامعات اإلنظا

 م االختبار اجلديد يف اجلامعات العصرية ونظرة عابرة على نظا

  

 مناهج االختبار:

إما يكون باجلمع بني التحريري والشفهي يف نفس املرحلة الواحدة وإمايكون حتريريًا 

 أو شفهيًا.

 : التحريري.األول

عليه أن  فيكتب الورقات من املواد التي درسها الطالب ويطرح األسئلة منها، ويلزم

 جييب عنها.

: الشفهي. فيأيت األستاذ ويطلب من الطالب أن يقرأ العبارة من املواد الدراسية والثاين

 أو يطرح السؤال عليه.
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 قبل االختبار:

 ـ حتديد مؤهالت الطلبة الدارسني قبل اختبارهم1

 ـ حتديد قدرات وكفاءات مطلوبة من االختبار2

 راسية، وأساليب االختبارـ موافقة بني أهداف املرحلة الد3

 

 أثناء االختبار:

 ـ مقومات رئيسية لنظام االختبار] الضوابط التنظيمية احلا مة، ظاهرة الغش  [1

 ـ عملية تفتيش الورقات وتعيني الدرجات بعد االختبار2

 ـ تفكري يف نتائج االختبار احلسنة والسيئة ودوافع كل منها.1

 باجلوائز.ـ تقدير وتشجيع الفائزين ومنحهم 2

 ـ تنبيه اخلارسين واملغفلني.3

 وفيام ييل تفصيل وتعريف ألهم أمور االمتحانات:

 

 

 :الدرايس م وياالختبارات وسيلة من وسائل التق)أ( 

 زها حتقق التي األساسية املحاور من كثرياً  والتعليمية الرتبوية العملية تتضمن 

 ولغريها لذاهتا حمققة جمتمعها يف فاعلة صاحلة ةشئتن البرشية األجيال ةشئلتن الال م النجاح

 ر.واال دها والرخاء التقدم
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وأوجه  الوسائل ثم، له والتخطيط، التعليم أهداف بتحديد املحاور هذه وتبدأ

املناشط التي يتبعها املعلم واملدرسة لتحقيق هذه األهداف، ثم أخريًا تأيت عملية التقويم ملا 

 تحديد املراحل التالية الال مة الستمرارية التعليم.تم تنفيذه يف ضوء األهداف، ل

ة تعمل يرئيس وسيلة وهي، املتنوعة التقويم وسائل من واحدة االختبارات وتعد  

عىل قياس مستوى حتصيل الطالب، والتعرف عىل مدى حتقيق املنهج الدرايس لألهداف 

دم الذي أحر ته املرسومة له، والكشف عن مواطن القوة والضعف يف ذلك، ومدى التق

العمل عىل حتسني وتطوير العملية الرتبوية والتعليمية ئه املدرسة، وبذلك يمكن عىل ضو

 والسري هبا إىل األفضل.

 

 ارات:ـبـتـاالخ مـفـهوم)ب( 

 

 لتقويم املعارصة الرتبية تريده ملا مغايراً  منحى يأخذ قديام االختبارات مفهوم كان

والرهبة ملا يعد زها  والتوتر والقلق اخلوف – تعني فيام – تعني سابقاً  كانت فقد، الطالب

 بأهنا اللحظات احلاسمة التي يرتتب عليها من أجواء مدرسية وأرسية تشعر املخترَب 

ون يعيشون فرتة االختبار وهم يف أشد التوتر النجاح أو الفشل، لذلك كان املخترَب 

واألجواء املشحونة باخلوف العصبي واحلاالت النفسية السيئة واالستنفار األرسي 

 والقلق عام تسفر عنه تلك االختبارات.

ليوم ويف ظل الرتبية املعارصة تغري مفهوم االختبارات، بل حرصت كل ا أما

اجلهات الرتبوية والتعليمية عىل تغيري مفهومها إىل األمثل ليواكب التطور احلضاري 
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تعليمية ناجحة، فأصبح االختبار والتقدم العلمي والتكنلوجي القائم عىل حتقيق نواتج 

يعني قياس وتقويم العملية املتمثلة يف مجيع األعامل التي يقوم هبا املعلم من أجل احلكم 

عىل مستوى حتصيل الطالب واستيعاهبم وفهمهم للموضوعات التي درسوها، وهي 

ن وسيلة أساسية تساعد عىل حتقيق األهداف التعليمية، وهي أيضًا قوة فاعلة تكشف ع

 مدى فاعلية التدريس واملناهج والكتب الدراسية، وأساليب التدريس.

 

 ـ أهداف االختبارات: )ج(

 

 يمكن فصلية أو فصلية نصف أكانت سواء لالختبارات املعارص املفهوم ضوء عىل

 :التايل يف نجملها األهداف من عدد حتقيق

 والضعف لدهيم.ـ قياس مستوى حتصيل الطالب العلمي، وحتديد نقاط القوة  1

 ـ تصنيف الطالب يف جمموعات، وقياس مستوى تقدمهم يف املادة. 2

 ـ التنبؤ بأدائهم يف املستقبل. 3

ـ الكشف عن الفروق الفردية بني الطالب سواء املتفوقون منهم، أم العاديون أم  4

 بطيئو التعليم.

رجات ـ تنشيط واقعية التعليم، ونقل الطالب من صف إىل آخر، وفتح الد 5

 والشهادات.

 ـ التعرف عىل جماالت التطوير للمناهج والربامج واملقررات الدراسية. 6
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 ـ بناء االختبارات:)د(

 

خذ بعني االعتبار حتى ؤبارات عىل أسس وقواعد ينبغي أن تاالخت بناء يعتمد 

 :ةيكون االختبار فاعاًل ومؤديًا لألغراض املرتتبة عليه، وتتمثل هذه األسس يف التالي

 

 .لالختبار ع هدفاً ـ َض 1

 حدد الوقت املخصص لالختبار وحدد عدد ونوعية األسئلة.ـ 2

 .قم بتحليل املادة الدراسيةـ 3

ضع األسئلة بحيث يكون هناك تناسب بني األسئلة املوضوعة وأجزاء ـ 4

 . املادة

اجعل األسئلة واضحة جدا وخالية من أي لبس أو إهيام، وتذكر أن ـ 5

 .ضع لقياسهالصادق هو الذي يقيس ما وُ االختبار 

 الغامضة أو غري املحددة اتجتنب التعبريـ 6

إذ أهنا توحي أن العبارة ...."غالباً "وصيغ العموم، مثل:  اتجتنب تعبري ـ7

 خاطئة

 ب أن تكون اإلجابة واحدة وحمددة وقاطعة.جيـ 8

 

 )أ( حتديد غرض االختبار:

بإعداد االختبار أن جيدد ازهدف الال م من ذلك يتعني عىل املعلم قبل أن يبدأ 

 االختبار بل وحيدده بدقة متناهية ملا سيرتتب عىل هذا ازهدف من نتائج.
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فاألهداف يوضع من أجلها االختبار كثرية ومتباينة، وقد يكون الغرض منه قياس 

من  حتصيل الطالب بعد االنتهاء من دراسة جزء حمدد من املنهج الدرايس أو االنتهاء

وحدة دراسية معينة، وقياس حتصيله لنصف الفصل، أو لنهاية الفصل الدرايس، وقد 

يكون ازهدف من االختبار تشخيصيا لتحديد جوانب التأخر والضعف الدرايس يف 

الختبارات التي يتم تنفيذها يف الربامج لموضوعات حمددة، أو يف مواد دراسية معينة 

 د بعض الطالب وما إىل ذلك.العالجية لتحسني مستوى التحصيل عن

عن ذلك  املأخوذةسوف ال يكون للنتائج  بوضوح هدفه املعلم حيدد مل فإذا 

 ذكر.االختبار أي معنى يُ 

 

 )ب(: حتديد األدهدا: السلوكية أو اإلجرائية أو أدهدا: التدريس
 أو ما يعر: بالنواتج التعليمية:

كز عىل خطوة أساسية، وهامة ناط باملعلم عند إعداد االختبار التحصييل، أن يريُ 

تكمن يف حتديد األهداف السلوكية، أو ما يعرف بنواتج التعلم التي خطط زها قبل أن يبدأ 

يف عملية التدريس. ويتم حتديد نواتج التعلم من خالل صياغة تلك األهداف صياغة 

 إجرائية حمددة وواضحة بعيدًا عن الغموض والتعميم.

املطلوبة لصياغة األهداف اإلجرائية وسنذكرها يف بعض اإلرشادات ازهامة   

 هذا املقام:

الذي يستدل منه عىل  ئهصف عبارة ازهدف يف سلوك املتعلم وأداوـ جيب أن ت 1

 حتقيق ازهدف، وال تركز عىل سلوك املعلم.

 صف نواتج التعلم ال النشاطات التعليمية.وـ أن ت 2
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 تقبل إال تفسريًا واحدًا.ـ أن تكون عبارة ازهدف واضحة الصياغة ال  3

 داء قاباًل للمالحظة والقياس.األصف وـ أن ي 4

 .والكيفي الكمي املعيار "ـ أن يشتمل عىل احلد األدنى لألداء املقبول  5

بمعنى أن كل عبارة منه تتعلق بعملية  "غري مركب  "ـ جيب أن يكون ازهدف بسيطًا  7

 واحدة فقط.

 

 فهي تتمثل يف املجاالت التالية: املوضوعةية أما األهداف التعليمية أو السلوك

 ـ املجال املعريف: 1

 أو والفهم، املعرفةويشمل األهداف التي تؤكد نواتج التعليم الفكرية مثل:  

 ري، والتمثيل وغريها.التفك ومهارات، االستيعاب

 ـ املجال االنفعايل الوجداين: 2

اعر واالنفعاالت كامليول ويشتمل عىل األهداف، والنتاجات الدالة عىل املش 

 واالجتاهات والتذوق.

 ـ املجال النفيس احلركي: 3

 ويشتمل عىل األهداف التي تؤكد املهارات احلركية كالكتابة والرسم والسباحة.

 

 م املجال املعريف إىل مستويات عىل النحو التايل:سِّ وقد قُ 

 ـ املعرفة: 1
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 نواتج مستويات أدنى التذكر ويمثل. تعلمها سبق التي املادة تذكر هبا ويقصد  

عريف، وأفعازها هي: يعّرف، يصف، يعنّي، يعنون، يقابل، خيتار، يكتب، امل البعد يف التعلم

 .ىيضع قائمة، يتعّرف، يسم

 ـ الفهم أو االستيعاب: 2

 ترمجة طريق عن هذا يظهر أن ويمكن، املادة معنى إدراك عىل القدرة به يقصد  

 وأفعازها، املستقبلية االجتاهات تقدير أو، ورشحها تفسريها أو، أخرى إىل صورة من املادة

 ، يستنتج، يعرب، يلخص، يتنبأ.أمثلة يعطي، يعمم، يفرس، يقّدر، يميز، يدافع، حيّول: هي

 ـ التطبيق: 3

 .وحمسوسة جديدة مواقف يف املتعلم تعلمه ما استعامل عىل القدرة وهو

 والقوانني والطرق واملفاهيم والنظريات.ويشتمل ذلك عىل تطبيق القواعد 

 ويتطلب هذا مستوى أعىل من الفهم مما يتطلبه االستيعاب.

وأفعاله هي: يغري، حيسب، يوضح، يكتشف، يتناول، يعّدل، يشغل، جيهز، يتبع، 

 يبني، حيل، يستخدم، يقرن، يتحكم، يعرض، يطبق، يربط، ينظم.

 ـ التحليل: 4

 .زها املكونة اجلزئية عنارصها إىل التعليم مادة تفتيت عىل املتعلم قدرة هو

 ويشتمل هذا عىل تعيني األجزاء وحتليل العالمات بينها.

وهذا املستوى أعىل من النواتج الفكرية للفهم والتطبيق ألنه يتطلب فهام للمحتوى 

 والشكل البنائي للامدة.
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، خيترص وأفعاله هي: جيزئ، يفرق، يميز، يتعرف إىل، يعني، يرشح، يستدل،

 ري إىل.يش، يقرن، حيدد، يقسم، يفصل، خيتار، يربط، يستنتج

 ـ الرتكيب: 5

، جديد كل لتشكيل البعض بعضها مع األجزاء وضع عىل املتعلم قدرة به يقصد  

 .حمارضة أو موضوع أو خطاب إعداد هذا يتضمن وقد

أنامط بنائية  والنواتج التعليمية يف هذا املجال تركز عىل السلوك اإلبداعي، وتكوين

 جديدة.

أفعاله: يصنف، يؤلف، جيمع، يبدع، يبتكر، يصمم، يرشح، ينظم، يوّلد، يعّدل، 

 خيطط، يعيد ترتيب، يلخص، حيكي، يعيد بناء، يقرن، يعيد تنظيم، يعيد كتابة.

 يم:يـ التق 6

 .املادة قيمة عىل احلكم عىل القدرة وهو

أن تستند عىل معايري حمددة سواء وينبغي زهذه األحكام التي يصدرها املتعلم، 

أكانت معايري داخلية خاصة بالتنظيم، أم خارجية خاصة بازهدف. وعىل املتعلم أيضا أن 

 حيدد نوع املعيار املستخدم.

ومتثل نواتج التعلم زهذا املجال أعىل مستويات التعلم يف املجال املعريف، ألهنا 

 تتضمن عنارص من كافة املستويات السابقة.
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 ـ حتليل املادة التدريسية، أو حتديد احملتوى: ج()

، التدريس مادة لعنارص وتبويب تصنيف هو حتليله أو املحتوى بتحديد واملقصود 

 فصل يف املقرر للمنهج الدراسية املوضوعات عىل يشتمل الذي بالفهرس واملعروفة

 .واحد درايس

الوساطة التي تتحقق من خالله  ألنه االختبار ُتطيط يف كبرية أمهية وللمحتوى

األهداف التعليمية. لذلك حيتاج املعلم إىل حتليل املوضوعات الرئيسية للمنهج بيشء من 

التفصيل إىل وحدات أو عنارص أو أجزاء أو أقسام تسري له اختبار عينة ممثلة جلميع 

تكتب جوانب املحتوى، ومن هذه العينة يتم إعداد األهداف السلوكية، وعىل ضوءها 

األسئلة املناسبة لقياس حتقيقها، ثم يبنى أو يكون منها اختبار التحصيل الال م، والغرض 

 من عملية حتليل املحتوى هو حتقيق الشمول والتوا ن يف بناء االختبار.

 العالقات من خاص نظام درايس موضوع لكل أن احلسبان يف يوضع أن وينبغي 

ضها البعض، فإذا ما تناولنا موضوعًا دراسيًا معينًا ئمة مع بعواملتوا املرتابطة الداخلية

كاللغة، أو الرياضيات، أو العلوم، أو االجتامعيات، فإننا جيب أن ندرك أن لكل نظام 

، وله طرائق تصنيف معينة للحقائق واملفاهيم يةمعريف بنية خاصة من املعارف األساس

يس طريقة خاصة يف حتليل واملصطلحات التي يتكون منها، لذلك فإن لكل موضوع درا

 حمتواه، تناسب بنيته وتصنيفاته والعالقات التي حتكمه.

 معلم من ُتتلف ما ملوضوع املحتوى حتليل عملية أن أيضاً  مالحظته جيب ومما

 والعملية املثىل الوسيلة فإن لذلك، االختبار ملعد الشخيص باالجتهاد تتأثر ألهنا، آلخر
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طرق التبويب كام تصورها املؤلف للمنهج الدرايس، وهذا  لتي يمكن األخذ هبا هي إتباعا

 .يعني أن بإمكان املعلم االعتامد عىل الفهرس املوجود يف الكتاب املقرر

 

 االختباراتأساليب  أنواع):(:  

 

 أنواع رئيسية، وهي: أربعةتنقسم أسئلة االختبارات إىل 

 األسئلة الشفوية.-1

 أنواٍع.، وهي تسعة ـ األسئلة املوضوعية 2

 ـ األسئلة املقالية. 3

 اختبار االختبار، أوقياس االختبار.-4 

 

 األسئلة املوضوعية:

جابة زها اإل يف صورة مقالة، بل تكون تكون ال ئلة املوضوعية تلك التيباألس يقصد

دة، بمعنى أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال، كام عرفت قصرية، وإجاباهتا حمد  

تصحيحها يتم بشكل موضوعي، فهي ال تعتمد عىل ذاتية املصحح يف باملوضوعية ألن 

تقدير الدرجة، وإنام تعتمد عىل اإلجابة النموذجية كمعيار للتصحيح يعتمد عليه مجيع 

 املصححني يف املادة الواحدة.

 أنواع األسئلة املوضوعية:
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 ومما، ابعضه يف القول نفصل أن يف ويمكننا، ومتنوعة، كثرية املوضوعية األسئلة

ونرسدها هنا رسدًا مسلساًل مجعًا لكلها يف الرقم املسلسيل، . االختبارات يف دورانه يكثر

ويف األول منها: الشفوية. ومن الثاين إىل التاسع منها: املوضوعية. ويف احلادي عرش منها: 

يف املقالية. ويف الثاين عرش منها: اختبار االمتحانات وقياسها من ناحية الصحة واخلطأ 

 ذاهتا:

*** 
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 يةواالختبارات الشفأواًل: أسلوب  

 

قد حتتاج لالختبارات الشفهية يف بعض املواد لقياس املهارات الشفهية 

اجلهرية، وأقول اجلهرية ألن القراءة الصامتة يقصد منها االستيعاب الطالب كقراءة 

 .ترب حتريرياً وهذه قد ُت

عند وضع االختبار تأكد من حتديد ازهدف منه، وتأكد من املهارة أو الناحية 

بعض املعلمني يظن أن الفرق بني االختبار الشفهي اآلن الرتبوية التي تريد قياسها. 

واالختبار التحريري هو أن الطالب يف األول يتكلم باجلواب ويف الثاين يكتبه 

الختبار الشفهي يقيس املهارات الشفهية، كتابة، وهذا غري صحيح، فالفرق هو أن ا

كاملحادثة واإللقاء والتجويد، ونحوها. فليس بصحيح مثال أن نسأل الطالب يف 

، إذ أن هذه مهارة كتابية. هاختبار شفهي للغة اإلنجليزية أن يتهجى كلمة من حفظ

 والرتقيم. تتعلق باإلمالء

 

 :القواعد التالية يف االختبارات الشفهية ايةرع

 ابدأ باألسئلة السهلة إل الة ما قد يقع يف نفس الطالب من توتر.ـ 1 

والطفه بسم السالم ـ بالتدفاتح الطالب ـ بعد ر ـ يف االمتحان السنوي خاصةً  2

 االمتحان. ببعض الكلامت املشجعة، وأكثر منها إذا رأيت عليه رهبة

 .جولجتنب امتحان الطالب أمام  مالئه، خاصة الطالب اخلَ  ـ 3

*** 
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 نعم وال:  أسلوبـ  ثانيًا

 أو، بنعم عليه اإلجابة املختربين من ويطلب، مبارشا السؤال يكون النوع هذا يف 

 .ال

وهو مشابه ألسئلة الصواب واخلطأ، غري أنه يفضل استخدامه مع الطالب صغار 

 أكثر من "نعم وال  "السن ) املرحلة االبتدائية ( حيث يسهل عليهم استيعاب معنى 

 .استيعاهبم معنى الصواب واخلطأ

 من أمثلتها:

 "ال  "أمام اإلجابة الصحيحة، وكلمة  "نعم  "اقرأ األسئلة التالية، ثم ضع كلمة 

إذا كانت إجابة السؤال نعم، ودائرة  "نعم  "أمام اإلجابة اخلطأ. أو ضع دائرة حول كلمة 

 إذا كانت اإلجابة ال. "ال  "حول كلمة 

 حول نفسها؟ نعم / ال. ـ هل تدور األرض 1

 نعم/ ال.ـ القمر أبعد الكواكب عن األرض؟  2

 نعم/ال.%؟  3ـ ال تتجاو  نسبة املياه العذبة يف الكرة األرضية أكثر من  3

 

 

 

*** 
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 االختيار من متعدد:أسلوب ـ  ثالثًا

 

 ن نعرف جمَماًل:أجيب 

 ة.يفضل أن تكون اخليارات ثالثة أو أربع ـ1

ال يكون )و جيب أن تكون اخليارات صحيحة من الناحية اإلعرابية ـ 2

 إعراب

 .هذا ما مل يكن املقصود قياس القدرة اللغوية (الكلمة دليال عىل االختيار

حسبام "أو  "ضوء ما درست  "أو يف"كل ما سبق "جتنب وضع عبارة: ـ  3

 "درست

خطأ هذا  ضمن اخليارات، إذا أن معرفة الطالب خليار خاطئ يدل عىل

 .اخليار

ابتعد عن العبارات املنفية أو أساليب االستثناء، ألن ذلك يربك فهم ـ  4

 الطالب.

 البد أن تكون اخليارات متقاربة ومنطقية. ـ 5

اجلزء األول منها( يشتمل عىل مسألة واحدة ة )جعل أصل العبارا-6  

 فقط،

 واستبعد أي معلومات ليست رضورية.

 التفصيل:  
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النوع من األسئلة أفضل أنواع األسئلة املوضوعية، وأكثرها مرونة، إذ  عد هذايُ  و

يمكن استخدامها لقياس أي من األهداف السلوكية التي يمكن تقويمها باالختبارات 

 املقالية، ماعدا األهداف التي تتطلب مهارة يف التعبري الكتايب.

 يطرح الذي املتن أو املقدمة أو اجلذر: جزأين من متعدد من االختيار سؤال ويتألف

لإلجابة، والقاعدة العامة أن  املمكنة البدائل أو، اإلجابات قائمة ثم، السؤال من املطلوب

 يكون هناك بديل واحد صحيح، أو يعد أفضل اإلجابات، والبدائل األخرى خطأ.

التحديد له  اسبعة، وهذ وأ يد من ن ثالثةأقل معدد البدائل يكون  أال ويراعى

يته، فإن قلت البدائل عن ثالثة أصبحت ضمن اختبار الصواب واخلطأ، وإذا  ادت أمه

عن سبعة أربكت الطالب، وأجهدته يف البحث عن البديل الصحيح، إضافة ملا حتتاجه من 

 وقت طويل عند اإلعداد.

هبم عليها يف در   قد املعلم يكون أن األسئلة من النوع هذا مثل يف ويستحسن  

تغطي كل ما درسه الطالب، كام يراعى يف املعلم متكنه من اللغة العربية، الفصل، وأن 

حتى يتمكن من صياغة جذر السؤال أو مقدمته أو متنه بطرق سليمة ال تربك الطالب، 

 وال توحي له باإلجابة.

 ومما يوىص به من إرشادات يف كتابة أسئلة االختيار من متعدد ما ييل:

ل يطرح مشكلة واضحة وحمددة، وهذا يعني أن اجلذر ـ التأكد من أن جذر السؤا 1

 يراعى يف صياغته الوضوح بحيث يفهم املخترب مضمونه بسهولة ويرس.

وي اجلذر عىل اجلزء األكرب من السؤال، وأن تكون البدائل قصرية تـ يفضل أن حي 2

 إىل حد ما.
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، لذا ينبغي ـ أن يقترص اجلذر عىل املادة الال مة جلعل املشكلة واضحة وحمددة 3

 جتنب حشوه بمعلومات غري رضورية لإلجابة عن السؤال.

ـ يراعى استخدام مادة فيها جدة يف صياغة املشكالت لقياس الفهم، والقدرة  4

 ملادة املبارش التذكر عىل الرتكيز اإلمكان قدر األسئلة واضع يتجنب وأن، التطبيق  عىل

 .املعلومات استخدام عىل القدرة قياس تغفل ألهنا املقرر الكتاب

ة، حـ جيب التأكد من أن واحدا فقط من البدائل هو الذي يؤلف اإلجابة الصحي 5

 أو أنه يمثل أفضل إجابة يمكن أن يتفق عليها املصححون.

ـ التأكد من أن بدائل اإلجابة اخلطأ ـ التي تستخدم للتمويه ـ تؤلف إجابات  6

الذين تنقصهم املعرفة، أو ال يمتلكون إال  مقبولة وجذابة للمختربين وة ظاهري  معقولة

قليال منها، ولكي يتحقق ذلك جيب أن تكون البدائل اخلطأ متسقة منطقيا مع اجلذر، 

 وممثلة ألخطاء شائعة بني الطالب يف مرحلة دراسية معينة.

 ـ التأكد من خلو الفقرة من أي تلميح غري مقصود باإلجابة الصحيحة. 7

 .سئلة قدر اإلمكان تو يع مواقع البدائل عشوائياً ـ أن حياول واضع األ 8

ـ أن يتحاشى نقل مجل نصا وحرفا من الكتاب املقرر لوضعها جذر السؤال، ألن  9

يف ذلك تأكيدا عىل عمومية التدريس بالتلقني، لذلك من املستحسن أن يستخدم واضع 

 األسئلة لغته اخلاصة يف صياغة األسئلة.

لة أن يتأكد من أن كل فقرة تتناول جانبا مهام يف ـ جيب عىل واضع األسئ 11

 املحتوى، وأهنا مستقلة بذاهتا، وال تعترب اإلجابة عنها رشطا لإلجابة عىل الفقرة التالية.

 ومن أمثلة أسئلة االختيار من متعدد التايل:
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 اخرت اإلجابة الصحيحة مما ييل:

 هو:باللغة العربية يف شبه القارة ازهندية   يف عدم تكلم العلامءالسبب الرئييس  

انعدام . د ـ قلة املهارة يف البالغة. ج ـ عدم معرفة الرصف. ب ـ عدم معرفة النحوأ ـ 

 .البيئة العربية

 مثال آخر:

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما ييل:

 :القرآن الكريم هو

 .كالم اهلل. ج ـ كالم حممـد. ب ـ كالم جربيلأ ـ 

*** 

 

 راغ:ملء الَف أسلوبـ  رابعًا

 

 أوالً: 

 .د بالضبط الكلمة املطلوبةدِّ عىل إشارات وقرائن حُت  ياجعل اجلملة حتتو -1

 عط أكثر من فراغني يف اجلملة، حيث أن ذلك جيعلها غامضة. تُ ال - 2

 جعل الفراغ يف آخر اجلملة ما أمكن، حتى يتضح املطلوب أكثر.ا -3 

 ثانيًا:
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 فيها يرتك عبارات كتابة عىل يقوم وهو، االستعامل السهلة األسئلة من النوع هذا

 املختربون يعطى وقد، الصحيحة باإلجابات تكملته املختربين من يتطلب ناقص جزء

 .الناقصة العبارة أو، الكلمة بينها من خيتار البدائل من جمموعة

لمعلم يف مثل هذا النوع من األسئلة أن يغطي من خالزها معظم لوينبغي  

وضوعات املقررة التي متت دراستها، كام جيب مراعاة الدقة يف اختيار األلفاظ ووضوح امل

 العبارة، بحيث يفهم املخترب املقصود منها متاما دون لبس، أو غموض.

من إجيابيات هذا النوع أنه يغطي جزءا كبريا من املقرر الدرايس، كام يمكن أن 

 كنه من الربط واالستنتاج.س قدرة املخترب عىل احلفظ والتذكر، ويمييق

 مثال:

 أكمل الفراغ باإلجابات الصحيحة:

، ……عبدفيها والده   ُتويفوهي السنة التي ، . ....الرسول )ص(يف عام.ـ ولد  1

 .الذي جاء زهدم الكعبة املرشفة. ……واقعة الفيل التي كانت ضد قريبة من ذلكو

رسول يف عهد . .لدولة.اأول و ير يف الفة بمثابة قبل تويل اخل. ...ـ كان. 2

 ....والرابع كان....والثالث كان.. ……اهلل)ص(والثاين كان

 .لنزولا من عاما. ……حوايل  القرآن ـ استغرق 3

*** 

 

 زاوجة:امل أسلوب ـ  خامسًا
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جعل األسئلة  -2وضوح العبارة، -1يراعى يف هذا النوع من األسئلة  أوالً:

أال تكون  -3مقصورة عىل فرع واحد من فروع املعرفة داخل املادة الدراسية الواحدة، 

 .كام يراعى قرص السؤال أيضاً  -4األسئلة من النوع الذي حيتمل أكثر من إجابة، 

هذا النوع من أكثر األسئلة املوضوعية أمهية وفائدة، ألن عنرص املوضوعية  ثانيًا:

رجة كبرية، والعلة يف ذلك أن عنرص التخمني فيه أقل بكثري مما يف غريه من فيه متوافر بد

األسئلة، وخاصة أسئلة الصواب واخلطأ، واالختيار من متعدد، وهذا ما يزيد من عنرص 

الثبات فيه، ذلك العنرص الذي يعد من املؤرشات ازهامة إىل جانب عنرص الصدق يف 

 االختبارات.

 :صفاهتا

، باإلجابات والثانية، باملقدمات األوىل تعرف: قائمتني من املزاوجة سؤال يتكون

 بالعنرص املقدمات عنارص من عنرص كل بني مقابلة جيري أن الطالب من يطلب حيث

امت أو الكل وضع أن غري، التوجيهات يف له توضح قاعدة وفق اإلجابات يف يالئمه الذي

الطالب إعامل الفكر وكد الذهن، بحيث خيتار من اجلمل أو األرقام يف املقدمة يتطلب من 

قائمة اإلجابات ما يتناسب مع ما يف القائمة األوىل من معلومات حسب الرتتيب 

 املطلوب.

ة املعرف جمال عىل القائمة التعليمية النواتج قياس يف املزاوجة أسئلة دور وينحرص 

تفيد الطالب كثريا يف أن جتعلهم والتذكر، والتي تركز عىل حتديد العالقة بني شيئني، فهي 

يتذكرون احلواد  والتواريخ واألبطال واملعارك، واملصطلحات وتعاريف القواعد 

والرمو  واملفاهيم، واآلالت واستخداماهتا، واملؤلفني ومؤلفاهتم، وتصنيف النباتات 
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ات واحليوانات، واملخرتعات العلمية وخمرتعيها، والدول واملاملك ومؤسسيها، والنظري

 العلمية وواضعيها، فهي بشكل عام تركز عىل قدر كبري من الثقافة العامة.

 قائمة من عددا أكثر اإلجابات قائمة تكون أن املزاوجة أسئلة يف ويفرتض  

ان، وكان لكل منها ستة أسئلة فرضا، القائمت تساوت لو أنه ذلك يف والسبب، املقدمات

إجابته عىل السؤال السادس حتمية دون أن فالطالب عندما جييب عىل مخسة منها تصبح 

 يبذل جهدا، لذلك يستحسن أن تزيد القائمة الثانية عن األوىل بسؤال أو أكثر.

 :عيوهبا

ـ أهنا حمدودة النواتج التعليمية املمكن قياسها باستخدام هذا النوع من األسئلة،  1

تتعلق بالقدرة عىل  "التذكر  "فهي ال تصلح لقياس نواتج تعليمية إال يف جمال املعرفة 

 الربط.

ن التجانس متفاوت، فام ـ صعوبة احلصول عىل مواضيع متجانسة، وذلك أل 2

 يبدو متجانسا لطالب املرحلة االبتدائية، قد ال يكون كذلك لطالب املراحل األخرى.

 مثال عىل أسئلة املزاوجة:

األوىل أرقام ما  ضع يف الدوائر املوجودة كل كلمة كتبت  من فقرات املجموعة

 يناسبها من اإلجابات الصحيحة يف املجموعة الثانية.

 الثانية املجموعة                            املجموعة األوىل

 .به مفعول ـ 1    .راكبا حممد جاء ـ 1

 .حال ـ 2     مهذبون أنتم ـ 2

 .خرب ـ 3   كتابا أخوك اشرتى ـ 3
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 .مبني مضارع فعل ـ 4    احلق ألقولن واهلل ـ 4

 ..فاعل. نائب5     املتفوقني املدير كافأ ـ 5

 

*** 

 

 

 صنيف:أسلوب الت سادسًا ـ

ن ثم، تشابه عالقة بينها يوجد التي الكلامت بعض طرح عن عبارة  كلمة بينها ُيضمِّ

ما بوضع إشارة خطأ أمامها، أو إ، حيددها أن الطالب من ويطلب، مجيعا هبا زها عالقة ال

 دائرة، أو وضع خط حتتها، وما إىل ذلك.وضعها يف 

 األمور بني العالقات فهم عىل القدرة يبني املوضوعية األسئلة من النوع هذا

 .الذاتية عن كثريا يبتعد أنه كام، اإلعداد السهلة االختبارات من وهو، برسعة املتشاهبة

 مثال:

آخر، يف ب أو شكلب عالقة هبا زها وليس، الكلامت بقية عن ُتتلف التي الكلمة حدد

 كل جمموعة من املجموعات التالية.

 برتقال، عنب، تفاح، طامطم، يوسفي، تني شوكي، رمان.

 مجل، حصان، خروف، ذئب، أرنب، ماعز.

 دجاج، محام، سامن، غزالن، عصافري، نوارس.

*** 
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 إعادة الرتتيب: أسلوبـ  سابعًا

أو مجل، أو عبارات، أو أرقام، لنوع من األسئلة بكتابة كلامت، ا هذا يف املعلم يقوم

أو أحدا ، أو وقائع بدون ترتيب، ويطلب من الطالب إعادة ترتيبها حسب ما يراه 

مناسبا، فقد يطلب ترتيب األحدا  تصاعديا، أي من القديم إىل احلديث، وقد 

ا من األصغر إىل األكرب، أو العكس، ترتيبه إعادة يطلب قد األرقام ويف، العكس  يطلب

 د كتابتها مرتبة.ثم يعي

يفيده يف رسعة  كام، لألحدا  املتتابع الفهم يف الطالب يفيد األسئلة من النوع هذا  

البدهية، خاصة عند التعامل مع األرقام الكبرية، السيام وأن الوقت الذي يتاح ملثل هذه 

 األسئلة املوضوعية يف الغالب يكون حمدودا، يف حني يكون عدد األسئلة كبريا.

 مثال:

 س ـ رتب األعداد التالية ترتيبا صحيحا من األصغر إىل األكرب.

  3 ،7 ،5 ،22 ،14 ،6 ،19 ،11 ،12 ،16. 

 مثال آخر:

 س ـ رتب األحدا  التالية ترتيبا صحيحا من األقدم إىل األحد .

معركة الريموك، موقعة بدر الكربى، ذات السالسل، ، موقعة أفغانستان جهاد  

 .ة املكرمة، فتح مكفتح األندلس

*** 
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 احلقيقة أو الرأي:أسلوب ثامنًا ـ 

، حقائق يمثل بعضها العبارات من جمموعة املعلم يكتب األسئلة من النوع هذا يف

احلكم عىل تلك العبارات فيام إذا كانت  الطالب من يطلب ثم، آراء يمثل اآلخر والبعض

 متثل حقائق، أو آراء.

 مثال:

 متثل العبارة كانت إذا(  ح)  احلرف حول دائرة ضع ثم التالية العبارات اقرأ 

 .رأياً  متثل العبارة كانت إذا(  ر)  احلرف حول ودائرة، حقيقية

 .نفسها حول األرض تدورح / ر

 قرب الكواكب إىل األرض.أ القمر  ح / ر

 .املطر سقوط تأكد الركامية السحب تكونت إذا  ح / ر

 

*** 

 

 اإلجابة القصرية:أسلوب تاسعًا ـ 

 

 األهداف)  من كثرية أنواع لقياس مالئام األسئلة من النوع هذا يكون ما غالبا

لحات، واحلقائق اخلاصة، املصط كمعرفة، بسيطة تعليمية نواتج متثل التي(  السلوكية

والتعاريف والرمو ، وحل املسائل العددية يف جمال الرياضيات والعلوم، ومعرفة 
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 جمرد وليس، اإلجابة إعطاء عىل القدرة تقيس ذلك جانب إىل ، وهيالنظريات والقوانني

 .خيارات عدة بني من عليها التعرف

 التقليل من عامل التخمني. ـ 2. اإلعداد سهولة ـ 1: مزاياها من

 التعليمية النواتج قياس عىل إال تساعد ال فهي: االستعامل حمدودة ـ 1: عيوهبا

 بسيطة.ال

أكثر من إجابة حمتملة للسؤال يف حالة ـ صعوبة تصحيحها، وخاصة مع وجود  2

 وجود األخطاء اإلمالئية.

 مثال عىل: سؤال يتعلق بمعرفة املصطلحات:

 .……… يسمى، 1: العدد عىل أو، نفسه عىل إال القسمة يقبل ال الذي العدد 

 . .………؟ االنقسام يقبل ال الذي احلي الكائن من جزء أصغر نسمي ماذا 

 بمعرفة احلقائق اخلاصة:مثال عىل: سؤال يتعلق 

 . .………سعودية؟ ال العربية اململكة يف األمحر البحر عىل يقع ميناء أهم ما 

 . .…………؟ ُعامن دولة يف الرئييس الطاقة مصدر هو ما 

 

*** 

 

 عاشرًا: أسلوب الصحيح واخلطأ
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جمموعة من اجلمل، أو العبارات بعضها متضمن  أسئلة الصحيح واخلطأ  

معلومات صحيحة مما درس الطالب يف مادة ما، والبعض اآلخر متضمن معلومات 

خاطئة، ثم يطلب من الطالب املخترب احلكم عىل تلك العبارات فيام إذا كانت صحيحة، 

 أو خاطئة.

 من أمثلة ذلك:

 أمام(  )  صح عالمة وضع، اإلجابة ورقة يف انقلها ثم، اآلتية العبارات اقرأ

 العبارات اخلاطئة.م  أما(  ×)  خطأ وعالمة، الصحيحة العبارة

 ـ متكن حممد بن يوسف العلوي ـ امللقب باألخيرض ـ من إقامة دولة يف إقليم 1

 . الياممة

 . ×يف باكستانـ ولد صالح الدين األيويب  2

هـ، وبطشوا بمن فيها، وأخذوا  317ـ اجتاح القرامطة إمارة مكة املكرمة عام  3

 احلجر األسود إىل قاعدهتم يف هجر. 

أهم األسباب التي شجعت الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل االنتقال إىل  اـ م 4

 العيينة، قبول ابن معمر للدعوة، وقوة بلدته. 

. م2111األمريكية إىل الصني وحاربتها عامالواليات املتحدة ـ توجهت قوات  5

× 

 :ميزاهتا

النوع من األسئلة أنه يتطلب وقتا طويال لإلجابة عليه، ومن  اهذ ميزات من  

خالله يمكن تغطية أكرب قدر ممكن مما درس الطالب يف فصل درايس، كام أن تصحيحه 
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تها الطالب الرسيع جابإسهل، وال يتطلب لإلجابة عليها استعامل اللغة، لذا يستوي يف 

 التعبري، والبطيء، والقوي يف اللغة، والضعيف.

 :عيوهبا

من عيوهبا أن الطالب الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة ال يرتددون يف التخمني، 

كام أهنا تدفع الطالب إىل الرتكيز عىل حفظ احلقائق واألرقام واملعلومات، دون أن تنمي 

 تحليل.فيهم القدرة عىل االستنتاج وال

*** 

 

 األسئلة املقالية:احلادي عشر: أساليب 

 

للطالب اختيارًا هي نوع من األسئلة التي تعتمد عىل اإلجابة احلرة األسئلة املقالية   

، تلك أو فقرة وأكثر من فقرة  للكلامت واأللفاظ يف صورة مقالة )قصرية وطويلة(

وهذا هو الدأب و بطريقته اخلاصة استجابة للسؤال املطروح.  هايشءناإلجابة التي يُ 

األسلوب لدينا يف املدارس الدينية بشبه القارة ازهندية غالبًا. ويف احلقيقة هذه أساليب 

االمتحانات يف املراحل الدراسية العليا  كالكليات ودرجات املاجستري، ويف املراحل 

 وما فوقها. الدراسية النهائية كالتخصصات والدكتوراه

 مميزاهتا:

 من القدرة املخترَب  الطالب ـ تعتمد عىل حرية تنظيم اإلجابات املطلوبة، ومتكني 1

 عىل اختيار األفكار واحلقائق املناسبة.
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، وتوفري عنارص الرتابط والتكامل يف املخترَب  الطالب ـ مالءمتها لقياس قدرات 2

 معارفه، ومعلوماته التي يدوهنا يف االختبار.

 ـ تكشف عن قدرة املخترب يف استخدام معارفه يف حل مشكالت جديدة. 3

ـ يستطيع املخترب أن يستخدم ألفاظه وتعابريه ومعجمه اللغوي الذايت يف التعبري  4

 ن املصحح من احلكم عىل مهارته من خالل انتقائه للتعابري اجليدة.عن اإلجابة، مما يمكِّ 

 املقالية قليال مقارنة بعدد األسئلة املوضوعية.ـ غالبا ما يكون عدد األسئلة  5

 عيوهبا:

ـ ال يتمكن واضع األسئلة من تغطية املنهج املقرر كامال، ألن عدد األسئلة قليل،  1

وتكمن قلة األسئلة حلاجتها إىل وقت طويل عند كتابة اإلجابة، وكلام استغرقت اإلجابة 

أدى ذلك إىل قلة األسئلة وحمدوديتها. ومن هنا يظهر قصور األسئلة  دائامً وقتا أطول 

 املقالية يف قياس مجيع النواتج التعليمية لعدم تغطيتها املنهج.

ـ قد يتأثر تصحيح اإلجابة بالعوامل واألهواء الذاتية، مما يؤدي إىل عدم دقة  2

من أهم الرشوط التي الدرجة املمنوحة للمخترب، ومن البدهيي أن خاصية دقة الدرجة 

جيب توافرها يف االختبار، وال يمكن زهذه اخلاصية أن تتحقق حتققا كليا مادامت نوعية 

 األسئلة تتيح للمصحح فرصة التدخل يف حتديد اإلجابة الصحيحة.

 

 حات التي يمكن إتباعها لتحسني فاعلية األسئلة املقالية:املقرتَ  بعض وهذه 

را عىل املواقف، واألغراض املالئمة زها، كاستخدامها ـ أن يكون استعامزها مقصو 1

 لقياس بعض النواتج التعليمية العليا، أو عندما يكون عدد املختربين قليال.
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 ـ التخطيط اجليد لبنائها، وإتباع اخلطوات، واإلجراءات الال مة إلعدادها. 2

نب كل الوضوح، وجتـ صياغة السؤال بطريقة يكون املطلوب منها واضحا ً 3

الصيغ املفتوحة، أو الناقصة. لذلك يراعى عند الصياغة استخدام ألفاظ ذات مدلوالت 

يستدعي األمر استخدام بعض املفردات مثل:  وقد، صنّف، اخرت، عّرف: مثل  واضحة

 ناقش، وّضح، قارن، ارشح وما إىل ذلك.

لناتج ـ صياغة السؤال بحيث يستثري السلوك املمكن قبوله، كداللة عىل حدو  ا 4

 التعليمي املرغوب فيه.

 ـ البدء يف سؤال املقال بألفاظ، أو عبارات تدل عىل نوعية السؤال، مثل: بنّي  5

الفرق، قارن من حيث، انقد، وضح كيف، ميز بني. ويراعى عدم البدء يف السؤال املقايل 

 بكلامت مثل:

 ملوضوعية.أين، ومتى، ومن، وماذا، ألن مثل هذه الكلامت تستخدم يف األسئلة ا

ـ مراعاة شمول األسئلة جلوانب املحتوى، وازهدف يف املجال التحصييل، وذلك  6

 بزيادة عدد األسئلة، مع األخذ بعني االعتبار اجلانب الزمني املقرر لإلجابة.

ـ وضع إجابة نموذجية لكل سؤال يعمل هبا عند التصحيح بكل دقة ممكنة، وحتديد  8

عالمة عىل كل فرعية من فرعيات السؤال، حتى ال العنارص التي تعطي أجزاء من ال

يتاح لألهواء الشخصية التدخل يف حتديد اإلجابة الصحيحة، أو حتديد الدرجة 

 الال مة من وجهة نظره اخلاصة.

 

*** 
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 الثاني عشر: أساليب اختبار االختبارات:

بنتائجه ظى باحرتامنا ونثق هناك صفات أساسية جيب أن تتوفر يف أي اختبار كي حُي 

ونستفيد منها، كام أن هناك صفات ثانوية يستحسن أن تتصف هبا االختبارات ولكن 

، واالختبار اجليد هو الذي يصلح ألداء الغرض الذي وضع رضورياً  اتصافها ليس رشطاً 

من أجله عىل الوجه األكمل، ومثل هذا االختبار ال يكتمل إال إذا توافرت معلومات عن 

 مدى صالحيته للقياس.

 الصفات األساسية:.أوال.

 أ ـ املوضوعية:

الشخيص من عملية التصحيح، أو عدم توقف  هتعني إخراج رأي املصحح أو حكم

عالمة املفحوص عىل من يصحح ورقته، أو عدم اختالف عالمته باختالف املصححني، 

احلال يف كام هو ، ، بحيث ال خيتلف عليه اثنانأن يكون اجلواب حمددا سلفاً  كام تعني أيضاً 

أساسية من صفات االختبار اجليد، عليها يتوقف ة األسئلة املوضوعية، واملوضوعية صف

ال أن إة يوحديث ةثبات االختبار ثم صدقه كام أهنا رضورية جلميع االمتحانات من مقالي

، والسبب أهنا تتصف بالذاتية أي يتأثر تصميمها ةلزومها أشد بالنسبة لالمتحانات املقالي

 ا بآراء وأهواء املصحح.وتصحيحه

فالفاحص عندما يصمم االختبار يضع أسئلة تتفق مع مزاجه وميوله، فريى أن هذا 

سؤاال أو عدة أسئلة، وأن ذاك اجلزء غري مهم فيهمله  همن املادة مهم فيضع علي ءاجلز



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 429 

 

هناك أجزاء من إجابات التالميذ ال  وسيكون دوماً ، فيه أحد هيشارك قد ال يوهذا رأ

عليها قواعده أو مل يأخذها باحلسبان، أما عند التصحيح فسيتأثر بعوامل خارجية  تنطبق

ونظافة كتابته وجودة إمالءه وبأثر ازهالة التي حتيط به،  هكخط التلميذ وأسلوبه وترتيب

ًا، أو أن حيايب أو يظلم أحد وبطبيعة احلال ال يقبل املريب احلق أن يعطي الدرجات جزافاً 

د طرقا ليمنع ذلك وهذه تتوقف عىل طبيعة االختبار وتتعلق بتصميمه ولذا حياول أن جي

 وتصحيحه.

أما ما يتعلق بالتصميم فيجب أن تكون األسئلة ممثلة ملختلف أجزاء املادة، وأن تكون 

حمددة وخالية من اللبس والغموض، وأن تكون يف مستوى التالميذ ومناسبة للغة 

 )الطريقة املوضوعية (.الطالب، وأن تكون عىل النمط احلديث 

أما ما يتعلق بالتصحيح فالبد من وجود نموذج إجابة خاصة يف الطريقة املقالية، 

والبد من قراءة اإلجابات قبل التصحيح، وباستعامل األسئلة املوضوعية نستطيع أن 

 %.111نحقق موضوعية التصحيح بنسبة 

 

 ب ـ الصدق:

، وهذا ما يسمى بالصدق، جل قياسه فعالً عد من أاالختبار اجليد هو الذي يقيس ما أُ 

، وال يتطلب أسئلة تقيس اً خمتلف ئاً أي يقيس الوظيفة التي أعد لقياسها، وال يقيس شي

أن صدق كل سؤال يتوقف عىل مدى والذكاء حتى ال يتحول االختبار إىل قياس للذكاء. 

ل سؤال فيه. قياس للناحية املفروض أنه وضع لقياسها، ويرتبط صدق االختبار بصدق ك

واالختبار الصادق هو الذي يصلح للقياس عىل جمموعة معينة من التالميذ وقد ال يكون 
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صادقا ملجموعة أخرى، وذلك لتداخل عوامل تؤثر عىل مدى صدق االختبار كمستوى 

التالميذ أو أن املدرس الذي يدرس هذه املجموعة غري الذي يدرس للمجموعة األخرى 

يقوم كل مدرس بإعداد االختبارات املوضوعية لتالميذه ألن  وهكذا. وزهذا يفضل أن

املدرس هو األكثر معرفة باملستوى التحصييل لتالميذه ولذلك سيكون االختبار أكثر 

مرات يرفع من  ةصدقا. كام أن جتريب االختبار يف مراحل إعداده وتطبيقه وتعديله عد

الصدق، وبذلك يقرتب  ةجصدقه وذلك بتنقيته من العوامل املؤثرة عىل در ةدرج

 من الصدق. ةكبري ةجلها إىل درجأاالختبار يف جزئيا ته وأهدافه التي وضع من 

 

 ولتحديد معامل صدق االختبار تستخدم إحدى الطرق التالية:

 . صدق املحتوى أو املضمون.1

 . الصدق التطابقي.2

 .تنبؤيال. الصدق 3

 

 ييل: وأهم خصائص الصدق ما

عاملني مها الغرض من االختبار أو الوظيفة التي ينبغي أن يقوم . أنه يتوقف عىل 1

 هبا، وكذلك الفئة أو اجلامعة التي سيطبق عليها االختبار.

أي خاصة باستعامل معني ) بالغرض الذي من أجله وضع  ةنوعي ة. الصدق صف2

لطالب إذا كان يقيس حتصيل ا االختبار ( وعليه يكون اختبار التحصيل يف مادة ما صادقاً 

 يف تلك املادة.
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متدرجة وليست مطلقة فال يوجد اختبار عديم الصدق أو  نسبية أو ة. الصدق صف3

 تام الصدق.

تتعلق بنتائج االختبار وليس باالختبار نفسه ولكننا نربطها باالختبار  ة. الصدق صف4

 من قبيل االختصار أو التسهيل.

 ةيف كل مر النتائج نفسها تقريباً . يتوقف صدق االختبار عىل ثباته أي عىل إعطاء 5

 صف بعينه.ويطبق فيها عىل 

 

 :"مبادئ القياس  "

 . صدق املحتوى.1

 . الصدق املنطقي أو صدق املفهوم.2

 . الصدق السطحي أو الظاهري.3

 ، ومال م أو مصاحب (.تنبؤي. الصدق التجريبي واإلحصائي، ويقسم إىل ) 4

 . الصدق العاميل.5

 

 ييل: تؤثر عىل الصدق منها ماوهناك عوامل مهمة 

 ـ عوامل متعلقة بالتلميذ. .1

 االختبار يف التلميذ اضطراب •

 اإلجابة يف السيئة العادات •

 ـ عوامل متعلقة باالختبار. .2
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 االختبار لغة •

 األسئلة غموض •

 األسئلة أو صعوبتها ةسهول •

 األسئلة صياغة •

 .الطالب تعلمه وما األسئلة بني العالقة •

 ـ عوامل متعلقة بإدارة االختبار. .3

 لربودة والرطوبة والضوضاء.او كاحلرارة بيئية عوامل •

 .بالطباعة متعلقة عوامل •

 .املتذبذبة أو واضحة الغري بالتعليامت متعلقة عوامل •

 .له وضع ما غري يف االختبار استخدام •

 

 الثبات: -ج 

ما أعيد عىل نفس األفراد يف نفس يقصد بثبات االختبار إعطاء نفس النتائج إذا 

بحساب معامل االرتباط بني الدرجات التي  الظروف، ويقاس هذا الثبات إحصائياً 

حصل عليها التالميذ يف املرة األوىل وبني النتائج يف املرة الثانية، فإذا ثبتت الدرجات يف 

 االختبارين وتطابقت قيل أن درجة ثبات االختبار كبرية.

 

 فيام ييل:وهي ثرية يمكن أن تؤدي إىل عدم ثبات درجات االختبار وهناك عوامل ك

 ـ سامت الفرد العامة الدائمة:1
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 .العامة السامت من أكثر أو واحدة يف الفرد قدرة مستوى •

 .العامة مهاراته •

 .التعليامت فهم عىل قدرته •

 ـ سامت الفرد اخلاصة الدائمة:2

 وعية بالنسبة لالختبار.ن سامت •

 .االختبار مفردات من معينة أنواع •

 .املمتحن معرفة بمدى املتعلقة الصدفة عوامل أثر •

 ـ سامت الفرد العامة املؤقتة:3

 الصحة •

 التعب •

 الدافعية •

 االنفعايل التوتر •

 االختبار منطق •

 االختبار أسئلة أداء طريقة فهم •

 رجيةاخلا الظروف •

 ـ سامت الفرد اخلاصة املؤقتة:4

 االختبار من املطلوبة اخلاصة األعامل فهم •

 النوعية احليل •

 العقيل التأهب •



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 434 

 

 الذاكرة تذبذب •

 واخلط الزمن •

 .والصدفة احلظ عامل •

 

 :قياس الثبات

 حيدد الثبات بعدة طرق جتريبية وإحصائية هيمنا منها ما ييل:

 املتكرر زر. إعادة التطبيق أو ال1

 . الصور املتكافئ2

 . األنصاف3

 . حساب الثبات بواسطة املعادالت اإلحصائية4

 ومن مصادر عدم الثبات ماييل:

 . املصحح1

 . عدم ثبات حمتوى االختبار2

 .ه. عدم ثبات املخترب نفس3

 

 د ـ التمييز:

االختبار املميز هو الذي يستطيع أن يرب  الفروق بني التالميذ ويميز بني املتفوقني 

يع األسئلة التي يشملها االختبار مميزة، أي أن كل والضعاف، لذلك ينبغي أن تكون مج

سؤال ُتتلف اإلجابة عليه باختالف التالميذ، وهذا يتطلب أن يكون هناك مدى واسع 
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بني السهل والصعب من األسئلة، بحيث يؤدي هذا إىل تو يع معتدل بني أعىل وأقل 

ث حيصل الدرجات، وأن تصاغ األسئلة يف كل مستوى من مستويات الصعوبة بحي

 التالميذ عىل درجات متفاوتة. ويف ما ييل مثال توضيحي لذلك:

 أعط السؤال التايل للتالميذ يف الفصل الدرايس:

 هل الصدق فضيلة؟ أجب بنعم أو ال.

 

تضح أن مجيعهم أجابوا بنعم، بينام أجاب تلميذ واحد بال. امن حتليل إجابة التالميذ 

اإلجابات عليه باختالف األفراد، وهذا يدل عىل واملفروض يف السؤال املميز أن ُتتلف 

 أن هذا السؤال واضح متاما وغري مميز.

 و سؤال آخر عىل نفس التالميذ:

 يف مواقف احلياة أذكر نسبة ذلك؟ يعترب الصدق رضورياً 

هذا يدل عىل أن هذا  %  111ـ  51التالميذ خمتلفة وتراوحت بني  ةجابإكانت لو 

يف  أوضحت الفروق الفردية بني التالميذ، وهذا رشط أسايس كالسؤال مميز، وذلك بان

تضح أن أحد أسئلة االختبار غري مميز، فان من واجب اأي سؤال من أسئلة االختبار. فإذا 

 واضع االختبار أن يستبعد هذا السؤال لعدم جدواه.

يد وحتد ولتحقيق التميز يف أسئلة االختبار البد من حتليل نتائج كل سؤال إحصائياً 

التمييز بينها من واقع عدد اإلجابات الصحيحة واخلاطئة  ةسهولتها وصعوبتها ودرج

واملرتوكة يف كل سؤال أو من خالل إجياد العالقة بني نتائج كل سؤال ونتائج االختبار 

 كله.
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 التطبيق والتصحيح واستخالص النتائج: ةهـ. سهول

ما يتصل باالختبار وما يتميز به من تتأثر عملية تطبيق االختبار بعوامل متعددة، منها 

، ومنها ما يتصل بالتالميذ كمراقباالختبار  يشرتك يفخصائص، ومنها ما يتصل بمن 

الذين يطبق عليهم االختبار. لذلك جيب عىل املعلم أن يراعي اجلو النفيس واالجتامعي 

ي وضع من املناسب للتالميذ، بحيث يمكنهم من أداء االختبار بدقة، وحيدد ازهدف الذ

ن تقوم عالقة إنسانية تتسم باالطمئنان والثقة بني املعلم والتلميذ. كام ينبغي أوذلك به أجل

من قدرات واستجابات،  هظهر أفضل ماعندن يُ أأن يتيح املعلم الفرصة لكل تلميذ ب

ليحصل عىل أفضل النتائج التي يمكن مقارنتها بزمالئه من التالميذ. والشك أن مما 

هذا أن يلتزم كل من املعلم والتلميذ بالتعليامت املصاحبة لالختبار، وحيسن أن يساعد عىل 

يقوم املعلم بإلقاء التعليامت بنفسه أمام التالميذ قبل البدء يف اإلجابة، حتى ال خيتلط 

عليهم األمر يف فهمها، وخاصة أن التالميذ يكونون معنيني باألسئلة أكثر من التعليامت 

 أحيانا.والبعض ال يقرأها 

وجيب أن تكون التعليامت بسيطة وواضحة وأن يقوم املعلم بإلقائها بحيث يكون كل 

جزء من التعليامت واضحا، ليتجنب سوء الفهم واخللط من التالميذ، وعىل املعلم أيضا 

اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة بالتعليامت حتى يزيل أي غموض فيها، فمن الرضورة 

دائام بأن من يوجههم ويرشف عليهم إنسان هيتم هبم وحيرص عليهم، أن يشعر التالميذ 

 وهذا يمكن املعلم من احلصول عىل أفضل أداء من التالميذ يف تطبيق االختبار.
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وجيري تصحيح االختبار طبقا للنموذج املحدد لإلجابة، وطبقا جلدول تقدير 

االختبار هنا وصفا الدرجات، وتفسري هذه الدرجات يعترب خطوة هامة، حيث يعطينا 

، وتكون عبارة عن عدد "الدرجة اخلام  "كميا مبارشا الداء الشخص نطلق عليها 

األسئلة التي أجاب عليها التلميذ إجابة صحيحة، وهي يف حد ذاهتا ال معنى زها وليس زها 

أي دالله، واليمكن أن تفرس إال بمقارنتها بجدول املعايري الذي يعترب خطوة هامة من 

إعداد االختبار، فتحول الدرجات اخلام إىل درجات معيارية أو العمر التحصييل  خطوات

 و النسبة التحصيلية والتي يمكن ترمجتها إىل مستويات حمددة للتحصيل كام سبق إيضاحه.

 

*** 

  



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 438 

 

 

 ظهور عمليات الغش التعليمية

 

ترب  عمليات الغش واالحتيال يف االختبارات التعليمية و يف تقديم الرسائل اجلامعية 

االختبارات بعد  كللموا ين الدقيقة التي حتققها تلكأداة إخالل باملعايري العادلة وتعطيل 

أن غابت عن أجواء التعليم روح الرتبية اإلسالمية وأهدافها النبيلة وآداهبا الفاضلة وبعد 

ت أغراض طالب العلم ال تتجه نحو ابتغاء مرضاة اهلّل وبلوغ التفوق العلمي أن أصبح

كاسب املادية الذي يكلفه اجلهد املتواصل والتفرغ الكامل بل اجتهت أطامعه نحو امل

وثيقة النجاح أو شهادة التخرج بأية وسيلة كانت ولو  راتب املنشودة واحلصول عىلوامل

وسيطرة املناهج العلامنية التي  ضعف الوا ع الديني بالتزوير والغش واالحتيال نتيجة

 فرضها االستعامر احلاقد عىل كثري من دول العامل اإلسالمي.

ومن أهم دوافع الغش يف االختبارات التي تسوق الطالب للمخاطرة واالنحراف هو 

 قلبه من القلق واخلوف ما يستويل عىل

طرأ عىل الطالب من مرض أو حاد  من شبح االختبار واحتامل الفشل فيه أو ما قد ي

اللجوء إىل  ىيرى الطالب سبياًل للنجاة وتدارك اخلطر املرتقب سو أو وفاة قريب فال

عملية الغش والتالعب التي حتقق له خسارة فادحة ويقع يف هاوية أصعب و يصبح 

 ينساق الطالب املنحرف وراء أهوائه املضللة و وبذلككاملستغيث من الرمضاء بالنار، 

يتبع خطوات الشيطان ويغفل عن معاين قلبه املؤمن بعد أن سولت له نفسه سهولة عملية 

 الغش واالحتيال وضامن نتائجها و صعوبة املذاكرة وجمهوداهتا واستحق وصف اهلّل تعاىل

َبَع َهَواُه بَِغرْيِ مِم   له وألمثاله: ) َوَمْن َأَضل   الطالب الغاش . وقد جتاهل 2(ِمَن اهلل ىُهدً  ِن ات 

أساتذته، املؤدي لواجباته يف أوقاهتا املتفرغ  أن الطالب املجد يف دراسته، املداوم عىل

لطلب العلم سيدخل االختبارات مطمئن القلب مرتاح النفس واثقًا بقدراته ال يرهبه 

                                                

 (.٠٥) من سورة القصص آية  2



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 439 

 

شبح االختبارات وال يتصور كابوسها يف خياله مهام طرأت عليه ظروف مفاجئة أو 

 متوكاًل عليه واثقًا من توفيقه يف مسلكه املستقيم. ألن قلبه تعلق باهلل عاقات عابرةإ

وتظهر يف األجواء التعليمية ظواهر انحراف خطرية يف بعض البلدان اإلسالمية التي 

تسري يف ركاب الرتبية األجنبية امللحدة أو تتبع يف سريها التعليمي واإلعالمي مناهج 

عىل حاالت معدودة وأشكال  د ظاهرة الغش فيها تقترصالتضليل العلامين ازهدام فلم تع

حمدودة من خالل نظرات خاطفة من الغاش ألوراق  مالئه أو النقل من وريقات 

ملخصة حيتمل أن يستفيد منها بل تطورت عمليات اخلداع والغش والتزوير بعد انحسار 

وأقبح انحرافًا  بعض رجال التعليم وطالهبم إىل مرحلة أشد خطراً  ىالروح اإليامنية لد

أسئلة االختبارات مسبقًا بوسائله اخلاصة أو  عىلحني تتاح الفرصة للطلب للحصول 

الدراسات العليا وقد أعدها له غريه بموجب  درجة عىليتقدم برسالته اجلامعية للحصول 

أجر متفق عليه أو يشرتي شهادة مزيفة دون بذل أي جهد تعليمي من جهات مشبوهة ال 

 والرقي والعزة ألمتنا اإلسالمية. تريد اخلري

ثة العظمى يف مسرية العلم والتعليم هتدم مستقبل األمة رالطامة الكربى و الكا تلك 

وتفسد سلوكها و يتوىل قيادة أمورها مستقباًل رشارها أو جهازها وال ينقذنا منها إال العودة 

التي  جها التعليمية املثىلصيلة وااللتزام بمناهالصحيحة ملنطلقات الرتبية اإلسالمية األ

حتقق ألجيازها املسلمة احلياة الفاضلة والعدالة الشاملة حتقيقًا زهدي القرآن الكريم يف قوله 

ِييُكْم (سبحانه وتعاىل ُسوِل اَِذا َدَعا ُكم ملَِا حُيْ ِذيَن آَمنُوا اْسَتجيُبوا هللِ ِ ولِلر  َاال  : ) يا َاهيُّ
3 

  

                                                

 (2٢)من سورة األنفال آية  3
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 االختبارات و التعليمأخطار الغش يف 

 
عملية الغش يف االختبارات من االنحرافات اآلثمةرشعًاوهوالغش يف العلم وهو من 

 أخطر أشكال الغش وأبلغها أثر ورضرًا من الغش يف املال.

 

 أخطار الغش عىل طالب العلم ومستقبله:

 يتخىل الغاش يف االختبارات التعليمية عن نيته اخلالصة يف طلب العلم. أوالً:

يقرتف الغاش يف اختباراته وإعداده لرسالته اجلامعية عددًا من االنحرافات  ثانيًا:

 السلوكية جمتمعة.

هيدم الغاش يف االختبارات ويف إعداد رسالته اجلامعية مستقبله العلمي بنفسه و  ثالثًا:

التعليمية بسبب ما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية عند الكشف عن يعطل مسريته 

 خطته الفاشلة فيتوقف فصاًل دراسيًا أو سنة كاملة أو أكثر عن متابعة تعليمة.

عندما ينتحل الغاش شهادة تعليمية بالغش واخلديعة فإنه يكتسب هبا أمواالً  رابعًا:

 جدارة ويستمر بتحمل هذا اإلثم الكبري حرامًا يف الوظيفة التي نازها بغري استحقاق وال

 طيلة حياته العملية.

 

 أخطار الغش يف االختبارات عىل تقدم املجتمع املسلم: 

يقترص خطر الغش يف االختبارات ويف إعداد الرسائل اجلامعية عيل مسرية الطالب  ال

تمع املسلم التعليمية و انحرافاته الفكرية والسلوكية بل يتعدى آثاره الضارة عىل املج

 فيشكل إسائة بليغة ملسريته الرتبوية ومكانته العلمية ويشمل خطره جوانب متعددة منها:
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يشكل الطالب الغاشون يف اختباراهتم ويف رسائلهم اجلامعية املزيفة خطرًا  أوالً:

جسياًم عىل مسرية النهضة التعليمية وتقدمهاحني تفقد األمة يف شباهبا العلم الراسخ 

 . جليدة والعطاء السليمواخلربة ا

حني ينتقل املتعلم الغاش إىل احلياة العملية بمؤهالت ضعيفة وتكوين قارص  ثانيًا:

فسيظهر فشله العلمي وتكثر ترصفاته اخلاطئة ومواقفه العاجزة حني يتوىل مهمة التعليم 

 واإلرشاد. 

 يقرتفها تشكل عملية الغش يف االختبارات خطرًا اجتامعيًا وسلوكيًا حني ثالثًا:

الطالب وهو يف سن الشباب فيصبح مستعدًا بعدها ألشكال جديدة من االنحرافات 

أساليب االحتيال و الغاش والكذب  السلوكية يف حياته العملية ويعتاد من خالزها عىل

 واخلديعة والرسقات العلمية متبعًا أهواءه املنحرفة وخطوات الشيطان.

ظاهرة الغش التعليمي تعطل األهداف الرتبوية العادلة والضوابط النظامية  رابعًا:

 ازهادفة التي ترمي إليها االختبارات الدورية والنهائية يف خمتلف درجات التعليم.

 

 :عىل ظاهرة الغش حظرضوابط وتوصيات لل 

 أواًل: اإلدارات التعليمية:

 اإلرشاف املبارش وامليداين عىل تطبيق األنظمة ومراعاة التعليامت بكل دقة ومتابعة.

 تأمني أجهزة الرقابة احلا مة عىل االختبارات.

 إخفائها. رسية أسئلة االختبارات واحلرص عىل املحافظة عىل

معتقداته اإليامنية واستقامته اخللقية وقدراته  املعلم من حسن اختبار احلرص عىل

 تعليمية.ال

 سليمة ومعتدلة. االعتامد يف تقويم املعلم عىل أسس وأخالق وأفكار

 الفرص الكافية قبيل مواعيد االختبار. ترك
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بني املادة واألخرى حتى يتسنى للطالب إكامل استعدادهم  الفرص الكافية ترك

 وحتضريهم.

 إشغال أوقات الفراغ للطالب بكل ماهو مفيد يف مسريهتم التعليمية.

 يص قاعات للمطالعة املسائية.ُتص

رشاد للطالب قبيل االختبارات للتحذير من عملية إالقيام باحتفاالت نصح و  

 الغش.

 

*** 

  



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 443 

 

 للمدرسني املمتحنني عامة وصايا

 ختباريراعى العمل هبا عند إعداد اال 

 

 .وتنظيامً ـ االهتامم بورقة األسئلة إخراجا ً  1

، الرحيم الرمحن اهلل باسم: يصدرها أن األسئلة ورقة إعداد عند املعلم عىل جيب 

 انات اخلاصة بالصف، واملادة، والزمن، والفصل الدرايس.البي وينظم يدون وأن

حة خالية من الغموض، واألخطاء النحوية ـ صياغة األسئلة بلغة عربية فِص  2

 واإلمالئية، مراعيا دقة التعبري، وعالمات الرتقيم.

ها وتنظيمها: وال يتأتى ذلك إال بطباعتها، فإن مل يتيرس ـ وضوح األسئلة وتنسيق 3

 جيب كتابتها بخط واضح.

 ـ أن تكون األسئلة مناسبة للزمن املخصص زها. 4

ـ أن حيقق االختبار مزيدا من تعزيز التعليم، وترسيخ املعلومات، وتنشيط الفكر،  5

 وحتقيق النواتج التعليمية الال مة.

كون متدرجة من األسهل إىل األصعب، مع مراعاة ـ تنسيق األسئلة بحيث ت 6

 الفروق الفردية، وتناسب املستويات املختلفة.

ألجزاء املنهج بمكان، وال يصح والعمومية ـ أن تكون األسئلة من الشمولية  7

 االقتصار عىل موضوعات بعينها.

 ،كالتذكر، املعرفية األهداف جماالت من خمتلفة جوانب األسئلة تغطي أن  ـ 8

 ، والرتكيب، والتقويم.والتحليل، والتطبيق، واالستيعاب
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 ـ أال يكون يف األسئلة إحالة عىل جمهول. 9

ـ أال تتضمن ورقة األسئلة إشارات مبارشة، أو غري مبارشة إىل إجابات عن  11

 أسئلة أخرى.

ـ تنويع األسئلة، مع مراعاة التوا ن الكمي والكيفي بني أنامط األسئلة  11

 املختلفة.

ـ عدم اإلطناب اململ، أو اإلجيا  املخل يف عبارات األسئلة، أو تعدد املطلوب  12

 يف السؤال الواحد، ألن ذلك يتناىف مع األهداف السلوكية الصحيحة.

ـ أن تكون األسئلة مقياسا للتحصيل العلمي، إىل جانب الكشف عن بعض  13

 القدرات، واملهارات التي اكتسبها الطالب.

قتصار عىل أسئلة الكتاب املدريس ونامذجها يف وضع االختبار، مما ـ عدم اال 14

يؤدي إىل حرص الطالب عىل حفظ ما يتعلق بإجابات أسئلة الكتاب، وإمهال التذكر 

 واالستنتاج والتحليل والتعليل.

ـ مراعاة االبتعاد عن األسئلة التي تعتمد عىل احلدس والتخمني يف إدراك  15

 مضموهنا.

 الدرجات وفقاً  هع أنموذج لإلجابة مرفقا لألسئلة، عىل أن تو ع عليـ جيب وض 16

 جلزئيات السؤال وفقراته.

*** 
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 ختباراتمبناسبة اال عبد اهلل بن سعيدللشيخ وصية عامة  28

 للمشاركني

 حيصل يف فرتته اجلد   .بل موسم متكرر عىل الطالب واآلباء. .لقاء متجدد.

 وازهداية والضالل. . .واالستقرار النفيس والقلق. .والنجاح والفشل. .وازهزل.

 .عفوا.

ألن  .فقط. امتحاناهتمليس موسم احلرص عىل الطالب يف  االمتحاناتموسم 

وهذا الوقت ليس  .بعض اآلباء يـبالغ يف متابعته لالمتحان ويفرط يف متابعاته األخرى.

سأكتفي بوضع النقاط عىل  كافيا يف ملِّ ُكل  ما يعالج ما حيصل يف هذا املوسم، ولكن

 .احلروف واللبيب باإلشارة يفهم.

د، بل ق، وأنت أهيا األب املبارك، واملعلم املسد  أوصيك أهيا الطالب املوف   .أوال.

ولقد وصينا }هي وصية اهلل لألولني واآلخرين التي أوصانا اهلل هبا يف كتابه حيث قال: 

فالتقوى هو الرس احلقيقي للتفوق  {قوا اهللالكتاب من قبلكم وإياكم أن ات االذين أوتو

 أمره ويفرج مهه فقال سبحانه: وجل  قد تكفل ملن اتقى اهلل أن ييرس والنجاح فاهلل عز

 ..{ومن يتق اهلل جيعل له من أمره يرساً }وقال سبحانه:  {ومن يتق اهلل جيعل له خمرجاً }

 ..عندما تتعرف عىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة .ثانيا.

 أن ال يكون هناك مبالغة من اآلباء واملربني واملعلمني يف هتويل وتضخيم أمر .ثالثًا.

أخطار ذلك عىل نفسيات الطالب بل يكون ذلك  )وقوع(  االمتحانات من أجل تفادي

 ..ابأسلوٍب معتدل حتى نحقق ما نريده من أجيالن
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أن خياطبوا الطالب بلهجة  ر أساتذيت املعلمني بأنه قبل تو يع األسئلةأذكِّ  .رابعًا.

 .تبعث يف نفوسهم التفاؤل واألمل والبعد عن العبارات التي تبعث التشاؤم واإلحباط.

نرسخ يف قلوب أبناءنا بأن هذه االمتحانات ليست املحطة النهائية وال  .خامسًا.

الرئيسية يف حياة املسلم وأن اخلسارة احلقيقية يف ترك مرضاة اهلل والتعرض لسخطه 

قل إن اخلارسين الذين خرسوا أنفسهم }رسان اآلخرة واجلنة كام قال سبحانه وخ

 ..{وأهليهم يوم القيامة أال ذلك هو اخلرسان املبني

بنك وابنتك خالل اىل هبا ع ليكن لك أهيا الوالد املريب جوالت متفرقة مترّ  .سادسًا.

اك، مع ي  من أ رهم بالكلامت احلانية وبالتلطف معهم والبشاشة تعلو حُم  فتشدُّ  .مذاكراهتم.

الوطئة وال  عنهمخلطها بيشء من املزاح والضحك الذي يبعث يف قلوهبم األمن وخيفف 

 . تعاىلتنس عبارات الثناء والتشجيع والتأكيد بأن النجاح حليفهم بإذن اهلل 

ثقة بنفسك وال جتعل لوساوس الشيطان إياك والقلق أهيا الطالب وعدم ال .سابعًا.

أو اخلواطر السيئة عىل قلبك مثل التفكري املستمر بالفشل وعدم النجاح  عليك سبيالً 

 .ونحو ذلك وليكن التفاؤل حاديك يف كل أعاملك.

عط نفسك قسطًا من الراحة ولو مل أاحرص أهيا الطالب عىل النوم مبكرًا و .ثامنًا.

الستيعاب واستحضار املعلومات متوقف عىل راحة الدماغ تنهي مراجعة املنهج ألن ا

 ..اً واجلسد عموم

احذر من مصاحبة البطالني والكساىل واربأ بنفسك عن جمالستهم وخاصة  .تاسعا.

 أهل املعايص واملوبقات واعلم أن من أقل أرضار املعصية عدم التوفيق يف أمورك كلها. .

 فاربأ بنفسك أن ترعى مع ازهمل.  .ك ألمر لو فطنت له.ويألقد ه
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احذر أهيا الطالب من الِغش واعلم أهنا حيلة العاجزين وطريق الفاشلني  ..اعارش

 .(.يه وسلم يقول )من غشنا فليس مناوصفة ال تليق باملؤمنني كيف ال والنبي صىل اهلل عل

ك إذا دخلت صالة االمتحان فأكثر من ذكر اهلل والتربؤ من حول .احلادية عرش.

وقوتك وال تغرت بحافظتك أو جهدك وتوكل عىل ربك ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه، 

جلة، وال تفكر فقط بأن تنهي األسئلة بل عليك بازهدوء واقرأ األسئلة هبدوء ودون عُ 

 .واملراجعة فإهنا من أهم األسباب يف إتقان اإلجابة.

تفحيط، وال تركب يف سيارة أهيا الطالب ال تكن فريسة سهلة زهواة ال .الثانية عرش.

وأعتقد بأنك شاهدت عرب البلوتو  أو أي وسيلة مرئية  .أي مفحط مهام كان احلال.

 .قصص الدمار التي أودت بشبابنا نحو ازهالك بسبب التفحيط.

فاخرت صاحبا تقيا ومكانا  ..االختبارإن كان البد من اإلفطار بعد  .الثالث عرش.

يف الصف ًا ألفضل واألحسن، وأتذكر أن طالبهو اغرفتك  وأنقيا وإال فإفطارك يف بيتك 

الثاين الثانوي أتاين يوما يتوجع من مشكلة فعلها، فقلت له ما املشكلة؟ قال: أنني أضع 

لزمالئي يف أكواب الشاي والعصري حبوبًا خمدرة من أجل أن أسلب أموازهم بتعاملهم 

 .معي.

إن كنت أهيا الشاب حمط أنظار الشباب، وجتد املضايقات املتتالية بأي  .الرابع عرش.

 .تركب مع أي  أحد. مبارشة إىل بيتك وال اختباركوسيلة، فاخرج من قاعة 

ابتعد عن التجمعات الشبابية سواء كان ذلك عند املدرسة أو يف  .اخلامس عرش.

 .ساحات التفحيط أو عند حصول مضاربة أو منا عة.
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أن حيافظ الطالب عىل مجيع الصلوات ألن بعض الطالب يضيع  .عرش.السادس 

 .صالة الظهر أو صالة العرص بسبب النوم عىل حساب املذاكرة.

َر الطالب من أخذ احلبوب املنشطة كام حيث عليها دعاة  .السابع عرش. ُأَحذِّ

من أجل  املخدرات بأهنا تساعد يف حفظ املنهج، واعلم أهيا الطالب أنك إذا أخذت حبة

 ..ذلكأهنا بداية فشلك يف اختباراتك األخرى بل الفشل الكيل ال قدر اهلل  اختبار

واملرحلة  االبتدائيةاألبناء يف املرحلة البنات و .....أهيا اآلباء. .الثامن عرش.

. واهلل ثم واهلل أن ..من جرائمم هبليفعلوا  بل جمرمني املتوسطة ُيستغفلون من شباب محقى

 .القصص ما يد مي القلوب.هناك من 

 .كن، اهلل اهلل يف الوقاية واحلامية أهيا اآلباء واملربني والدعاة.

ولكن احلالة  .يف أسلوب خطايب. اً وهذه احلقيقة ليست حالة فردية فأكون مبالغ

 .وهذا هو الواقع. .منترشة وخطرية.

اتقوا اهلل  .ويدعو زها أقول زهم اتقوا اهلل. يرتكب اجلرائم لكل من  .التاسع عرش.

 .حسبنا اهلل ونعم الوكيل. مومن مل يرتدع عن ذلك فنقول زه .اتقوا اهلل.

مع رجال األمن األوفياء يف احلد من ظاهرة التفحيط  االتفاقأن يتم  .العرشون.

 .وخصوصا األماكن املعروفة التي تشجع عىل ذلك.

أن يراقب اآلباء أبناءهم وبناهتم أثناء عودهتم من املدارس  .الواحد والعرشون.

أو يؤجروا عليهم سائقني من أجل محايتهم من االختطاف الذي قد حيصل  ..واجلامعات

 .هت عىل ذلك إال بسبب انتشار هذه اجلريمة.وما نبّ  .من عديمي الذمة واإليامن.



أساليب التدريس وطرقه       شبكة املدارس اإلسالمية 449 

 

ة القصرية تفتح آفاق اعلموا أهيا املسلمون أن هذه الفرت .الثاين والعرشون.

 .االنحراف عىل أبناء املسلمني فاهلل اهلل يف احلرص والتوجيه واملتابعة.

فهناك  .إذا كانت أسئلة االمتحان غائبة عن أذهاننا مجيعا. ..الثالث والعرشون

اختبار سنختربه مجيعا وأسئلته واضحة وأكشف لكم أسئلته اآلن: ) لن تزول قدما عبد 

سأل عن أربع: عن عمره فيام أفناه، وعن شبابه فيام أباله، وعن علمه ما يوم القيامة حتى يُ 

 .عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه ( كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم.

امتحانات الدنيا يمكن أن تتكرر، يمكن أن يعيد الشخص  .الرابع والعرشون.

يمكن أن يغري املدرسة كلها، يمكن أن يغري الدراسة من باب  .الدور الثاين، أو يعيد السنة.

 اختباراآلخرة  اختبارإىل باب آخر، يمكن أن يشق طريقه بأي وجه من الوجوه، أما 

يتنبه اإلنسان يف هذا الباب كثريًا، لوليس فيه  يادة، فلذلك أيضًا  .واحد، ليس فيه إعادة.

قال رب ارجعون * لعيل أعمل صاحلًا }إىل الدنيا  أنه ال عودة ألن اهلل سبحانه وتعاىل بنّي 

 . {فيام تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم بر خ إىل يوم يبعثون

ولن يؤخر اهلل نفسًا إذا جاء أجلها واهلل خبري بام  }واهلل سبحانه وتعاىل يقول: 

 . {ني لو أن يل كرة فأكون من املحسن }، ويقول اهلل سبحانه وتعاىل: {تعملون 

ر الطالب وأن يذاكروا وأن األخذ باألسباب فينبغي أن يشمِّ  .اخلامس والعرشون.

 ..يسرتجعوا ما استطاعوا لذلك سبيالً 

وأن  االختباراتأن يستغل الطالب عودهتم إىل اهلل أثناء  .السادس والعرشون.

 .يستمروا وال ينقطعوا عن العبادة والرجوع إىل اهلل أثناء هذه الفرتة.
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استعن باهلل أهيا الطالب وتوكل عليه واجلأ إليه بالدعاء بطلب  .ابع والعرشون.الس

 .التوفيق والعون، فاهلل تعاىل قريب جميب.

فيتصور أن كثرة السهر تعني  .فيخطئ البعض. .عدم السهر. .الثامن والعرشون.

احتياج اجلسم  وىل املوا نة بنياجلدية يف الدراسة، وهذا األمر ليس عىل إطالقه؛ إذ أن األَ 

عىل االستيعاب وبني احتياج الطالب للوقت الكايف  -بعد عون اهلل  -للراحة التي تعني 

ف بظروفه اخلاصة واملناسبة له، ولكن أؤكد هنا عىل أمهية للمذاكرة، واإلنسان عمومًا أعرَ 

أن ينال اجلسم حقه الكامل من الراحة، ولعل الفرتة التي تعقب صالة الفجر هي من 

ن األوقات وأحسنها للمذاكرة، حيث يكون اجلسم يف أحسن حاالته االستيعابية، أثم

بورك ألمتي يف  "الذي قال فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: الوقت  هذا هو وكذلك

 . أو كام قال صىل اهلل"أللهّم ألمتي يف بكورها "أوقال صىل اهلل عليه وسلم:  "بكورها

 عليه وسلم.

*** 
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 للطالب حول االختبارات لشيخ علي الطنطاويانصائح  

 

يف هذا الشأن العريب  مقالة الشيخ سبيكة ذهبية إبريزية من األدب: مالحظة 
تغيري  فرأينا من املناسب أن نضعها هنا بتمامها بدون أي كشط أواالمتحاين 

 :وتبديل، فإىل مقالة الشيخ

 

بيل املغرب فجاء ولده يسلم عيل وهو مصفر اللون بادَي صديقًا يل قُ  من أيامٍ  زرت

 الّضعف، 

 خريًا إن شاء اهلل؟ : فقلت

 . قال أبوه: ما به من يشء ولكنه كان نائامً 

 قلت: وماله ينام غري وقت املنام؟ 

 قال: ليسهر يف الليل، إنه يبقى ساهرًا كل ليلة إىل الساعة الثانية. 

 . قلت: ومل؟ قال: يستعد لالمتحان

 قلت أعوذ باهلل! 

 هذا أقرص طرق الوصول إىل السقوط يف االمتحان. 

ال أحيص عددها فام سقطت يف واحد منها بل كنت  لقد دخلت خالل دراستي امتحاناٍت 

فيها كلها من املجلني السابقني وما سهرت من أجلها ساعة بل كنت أنام أيام االمتحان 

 أكثر مما أنام يف غريها. 

 ال: تنام أكثر؟ فعجب الولد وق
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قلت نعم، وهل إال هذا االمتحان مباراة، أفرأيت رياضيًا، مالكاًم أو مصارعًا هيد جسده 

 ليايل املباراة بالسهر، أم تراه ينام ويأكل ويسرتيح ليدخل املباراة قويًا نشيطًا؟ 

 سدهيا ملن يدخل االمتحان من الطالب والطالبات أن حيسن الغذاء، وأنإن أول نصيحة أُ 

 ينام ثامين ساعات. 

 قال: والوقت؟ 

قلت: إن الوقت متسع، وإن ساعة واحدة تقرأ فيها وأنت مسرتيح، تنفعك أكثر من أربع 

 ساعات تقرأ وأنت تعبان نعسان تظن أنك حفظت الدرس وأنت مل حتفظه. 

 قال: إن كانت هذه النصيحة األوىل فام الثانية؟ 

 من الدرس يسمع من الطالب من فإن تقرأ كيف تعرف ثم، أوالً  نفسك تعرف أن قلت 

إذا سمع  حفظ، أي إن ف فينسى يقرأ من ومنهم، فيها استقر بنفسه قرأه فإذا فينساه املعلم

من الناس من هو ) برصي ( يكاد يذكر يف االمتحان صفحة الكتاب و مكان املسألة منها، 

البرص فادرس  ومنهم من هو ) سمعي ( يذكر رنة صوت األستاذ، فإن كنت من أهل

 وحدك، وإن كنت من أهل السمع فادرس مع رفيق لك مثلك واجعله يقرأ عليك. 

 قال: وكيف أعرف نفيس؟ 

قلت: أنا أكتب عرش كلامت ال رابطة فيها مثل ) كتاب، مئذنة، سبعة عرش، هارون 

 . ( وأقرؤها عليك مرة واحدة ثم تكتب أنت ما حفظته منها. .الرشيد.

ك عليها حلظة وتكتب ما حفظته منها، فإن حفظت بالسمع أكثر وأكتب مثلها وأطلع

 فأنت سمعي وإال فأنت برصي. 

 قال والنصيحة الثالثة؟ 
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فإذا تعبت من احلساب أو ، قلت أن جتعل للدراسة برناجمًا تراعي فيه تنوع الدروس.

 اجلرب، اشتغلت بعده بالتاريخ أو األدب فيكون ذلك كالراحة لك من تعب األول. 

حسن طريقة وجدهتا للقراءة، أن متر أوالً مرًا رسيعًا عىل الكتاب كله، ثم تفهم فصاًل وأ

فصاًل منه، عىل أن يكون القلم يف يدك إن كنت تقرأ بنفسك، فاجلملة املهمة ُتط حتتها 

خطًا باألمحر، والرشح الذي ال رضورة له ترضب عليه بخط خفيف، والفقرة اجلامعة 

 تشري إليها بسهم. 

يأيت دور املراجعة، فتأخذ الكتاب معك، ومتيش يف طريق خال، وتستعرض يف ذهنك ثم 

جه إليك، فإذا ، تتصور أنك يف االمتحان وأن السؤال قد وُ مسألةً  مسائل الكتاب، مسألةً 

تقرأ فيها  نه حارض يف ذهنك تركته، وإال فتحت الكتاب فنظرت فيه نظرةً أوجدت 

ها فقط فتذكر ما نسيته، وإذا وجدت أنك ال تذكر من الفقرات واجلمل التي قد أرشت إلي

 املسألة شيئًا أعدت قراءة الفصل كله. 

والرابعة: أال ُتاف واخلوف من االمتحان ال يكون من الغباء وال التقصري وال اجلبن، 

ولكن اخلوف من يشء واحد وهو منشؤه وسببه، ذلك أن بعض الطالب ينظرون إىل 

لقصري الباقي، ويريدون أن حيفظوه كله يف ساعة فال يستطيعون الكتاب الكبري، والوقت ا

 فيدخل اخلوف عليهم من أن جييء االمتحان وهم مل يكملوا حفظه. 

ومثلهم مثل الذي يريد أن يميش عىل رجليه من املزة إىل املطار ليدرك الطيارة وما معه إال 

ى وقع، ومل يصل أبدًا، ساعتان، فإن قال لنفسه كيف أصل؟ أو ركض كاملجانني فتعب حت

طا وقال لنفسه: إن عيل أن أميش يف الدقيقة مئة خطوة فقط، سار وإن قسم الوقت و اخلُ 

 مطمئنًا ووصل ساملًا. 
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واخلامسة: أن بعض الطالب يقف أمام غرفة االمتحان، يعرض يف ذهنه مسائل الكتاب 

أنه يستحيل أن يذكر  كلها، فإذا مل يذكرها اعتقد أنه غري حافظ درسه واضطرب وجزع مع

 املسائل كلها دفعة واحدة وإن كان يعرفها. 

كم تعرف من أسامء إخوانك وأصدقائك؟ هل تستطيع أن ترسدها كلها رسدًا يف حلظة 

 واحدة؟ ال، ولكن إذا مر الرجل أمامك أو وصف لك ذكرت اسمه. 

 فغياهبا عن ذهنك ليس معناه أهنا فقدت من ذاكرتك. 

 قرأت درسًا، اسرتحت بعده أو انرصفت إىل يشء بعيد عنه ليستقر يف والسادسة: أنك كلام

ذهنك، ومن الطالب من يقرأ الدرس فإذا فرغ منه عاد إليه، ويكرر ذلك مرات، حيسب 

أن ذلك خري له مع أن ذلك كمن يأخذ صورة بـ ) الفوتوغراف ( ثم يأخذها مرة ثانية من 

 الصورتان. غري أن يبدل اللوحة أو يدير الفلم فتطمس 

والسابعة: أن عليك أن تسرتيح ليلة االمتحان وتدع القراءة، وتأخذ قصة خفيفة، أو تزور 

أهلك أو أصدقاءك، أو تتلهى بيشء يرصفك عن التفكري يف االمتحان، وأن تنام تلك 

الليلة تسع ساعات أو عرشًا إذا استطعت، و ال ُتش أن تذهب املعلومات من رأسك، 

ا عجيب، وال سيام ملن كان يف أوائل الشباب، إن ما ينقش فيها يف الصبا فإن الذاكرة أمره

نسى، وأنا أنسى واهلل اليوم ما تعشيت أمس ولكني أذكر ما كان قبل ستني أو سبعني ال يُ 

سنة كأين أراه اآلن، وأنت تبرص يف الرائي )التلفزيون ( فلاًم كنت شاهدته منذ عرش سنني 

 أن تدخل ملا عرفته. فتذكره ولو سألتك عنه قبل 

، برش املصحح وأن، حيناً  خيطئ وقد غالباً  يصح ميزان االمتحان أن تعلم أن: والثامنة 

ه ينشط ويمل، ويصيب وأن، النظر يدقق فال يتعب وقد، بإمعان يقرأ مسرتحياً  يكون
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راحته وتعبه  وخيطئ، وقد خيتلف حكمه عىل الورقة وعىل أخرى مثلها باختالف حايَل 

 ورضاه وسخطه. 

وقد جربوا مصححًا مرة أعطوه أوراقًا فوضع زها العالمات والدرجات، ثم حموا عالماته 

وجاؤوه هبا مرة ثانية فإذا هو يبدل أحكامه عليها وُتتلف درجاته يف املرتني أكثر من 

 عرشين يف املئة. 

مة التامة، ثم أخذوا وطلبوا من مصحح مرة أن يكتب هو اجلواب الذي يستحق العال

 جوابه فكتبوه بخط آخر وبدلوا فيه قلياًل وعرضوه عليه فأعطاه عالمة دون الوسط. 

واملصحح ليس يف يده ميزان الذهب، وقد يرتدد بني الستني من املئة والسبعني، وقد يكون 

 يف هذه العالمات العرش نجاح التلميذ أو سقوطه. 

 فأسقطها، ولو وقعت يف يد آخر مهون ملشاها.  وربام وقعت الورقة يف يد مصحح مشدد

 فام العمل؟ 

عليك أن توضح خطك فإن سوء اخلط وخفاءه ربام كان السبب يف غضب املصحح 

طع الفقرات قونقمته، فأساء حكمه عىل الورقة فأسقطها، وأن تكثر من العناوين، وأن ت

طلب منه، فيذكر أمرًا مل يُ ومتيزها، وأن جتتنب الفضول واالستطراد. وقد يستطرد التلميذ 

 يريد أن يكشف به عن علمه، فيقع بخطيئة تكشف جهله، فتكون سبب سقوطه. 

 هذا الذي عليك، وهذا هو الواجب يف االمتحان وغريه. 

 عىل املرء أن يسعى، ويعمل، ولكن ليس النجاح دائاًم منوطًا بالسعي والعمل. 

ان العالج الواحد ويكونان يف املشفى يمرض اثنان، فيستشريان الطبيب الواحد، ويتخذ

 يف الغرفة الواحدة، وتكون معاملتهام واحدة، فيموت هذا ويربأ هذا. َفلَِم؟ من اهلل. 
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ويفتح اثنان متجرين، ويأتيان بالبضاعة الواحدة، ويتخذان طريقة للبيع واحدة؛ فيقع هذا 

 ؟ من اهلل. عىل صفقة جتعله من كبار األغنياء، ويبقى ذلك يف موضعه، َفلِمَ 

وأنا ال أقول ألحد أن يرتك السعي، السعي مطلوب وعىل التلميذ أن يقرأ الكتاب كله 

حتى احلاشية التي ال هيتم غريه هبا، إذ ربام كان السؤال يف االمتحان منها، وبعد ذلك 

 يتوجه إىل اهلل فيطلب منه النجاح. 

سامعني من يسخر مني إذ أقوزها، وهذه خامتة النصائح ولكنها أمهها، وأنا أعلم أن من ال

ثبت وهو يستطيع أن يسخر مني أو يقول عني يف غيايب ماشاء ولكنه ال يستطيع أن يُ 

 .بالربهان أن الذي أدعو إليه باطل.

فيا أهيا الطالب إذا أكملت استعدادك وعملت كل ما تقدر عليه، فتوجه إىل اهلل وقل: يا 

ال أستطيعها، أنت وحدك تقدر عليها، فاكتب  رب، أنا عملت ما أستطيعه، وهناك أشياء

همل ال يل بقدرتك النجاح، وال جتعل ورقتي تقع يف يد مصحح مشدد ال يتساهل، أو مُ 

 يدقق، أو ساخط أو تعبان ال حيكم باحلق. 

أيتها  كنِت ن عىل معصية يف سلوكك ويف عملك فتب منها، وإ وانظر قبل ذلك، فإن كنَت 

عىل خمالفة حلكم الرشع  وكنِت  وحجابك ابك ولباسِك وسرتكِ الطالبة عىل معصية يف ثي

فارجعي عنها، وإن كان منكم مجيعًا تقصري يف حق اهلل، فدعوا التقصري، وأقيموا 

الفرائض، واجتنبوا املحرمات، فإن هذا هو طريق النجاح، وليست هذه الوصفة من 

 عندي، ولكنها وصفة وكيع، شيخ اإلمام الشافعي:

  فأرشَديِن إىل ترِك املََعايِص             وكيٍع ُسوَء حفظِي َشَكْوُت إىَل 

ـُْهَدى لَعايِص             ور وَقال: بأّن هَذا الِعلم نـُ   ونور اهلل ال ي
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يف املشاركني  للطلبةاملذكورة  توصياتال خالصةخامتة يف 

 االختبار

 

 : النوم كالعادة.1

االختبارات خياليًا وفكريًا وسمعيًا : االجتناب عن املشِوشات  من 2

 وبرصيا ً.

 : املرور الرسيع عىل الكتاب مرة واحدة.3

 : عدم اخلوف عن االمتحان.4

 .: عدم استحضار مجيع الكتاب ال يعني أنه غري حمفوظ5

: بعد قراءة كل درس أو فصل جتب الوقفة االسرتاحية للخوض يف 6

 .اجلديد

 .االمتحان: النزهة اخلفيفة ليلة 7

 .: إجادة اخلط يف الورقة ووضع العناوين واضحة والفصل بني الفقرات8

 .: تناول الفطور أو يشء خفيف قبل الدخول يف قاعة االمتحان9

 والفهم. : معرفة النفس سمعيًا وبرصيًا من حيث احلفظ11

 االغتسال والتزين لإلختبار كا ملناسبات األخرى. -11

زهموم والغموم، ألنه يكفيه مهًا وغاًم يف هذه التفرغ لالمتحان من ا-12

 األيام.

 اإلنابة إىل اهلل تعاىل.-13

 واحلمدهلل أوالً وَأخرًا والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني

 وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
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